
Spontán tiltakozás
a MOGYE előtt
Több száz diák gyűlt össze az egye-
tem előtt, fekete karszalagot viselve,
mécsessel a kezükben tiltakoztak a
MOGYE és a Petru Maior Egyetem
egyesítése ellen. Egyetemi oktatók, a
magyar tagozat vezetői, politikusok
szolidarizáltak a hallgatókkal

____________3.
Több mint 
szemétgyűjtés
Úgy tűnik, hogy vannak, akik a szociá-
lis, társadalmi témák iránt érzékenyek,
és nem vagyunk kevesen, ugyanis a
Marosvásárhelyi Rádió által kezdemé-
nyezett és a több médiaintézmény
által felkarolt Maros-parti takarítási ak-
cióra több mint 800-an jöttek el. 

____________4.
Ötszáz orvos 
és gyógyszerész
megyeközpontunkban 
Április 19-én este nyitóünnepséggel
vette kezdetét az Erdélyi Múzeum-
Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztu-
dományi Szakosztályának XXVIII.
tudományos ülése, amelyet az idén
Marosvásárhelyen tartanak. 

____________5.
Pontlevonást kérnek 
a kolozsváriak
Magyarellenes kijelentések és tiltott
kapcsolatfelvétel miatt fegyelmi eljá-
rást kezdeményezett a Kolozsvári
CFR 1907 labdarúgóklub a FCSB tu-
lajdonosa, Gigi Becali ellen a Román
Labdarúgó-szövetségnél (FRF).

____________7.

Marosszentgyörgy tele van értékekkel,
csak meg kell mutatni őket – ennek a
jegyében szervezték meg idén is a ha-
gyományos Szent György Napokat. Az
alig totyogó aprónéptől a szépkorúakig
nagyon sokan bekapcsolódtak a szerda
óta zajló és minden korosztályt megszó-
lító rendezvénysorozatba. 

Marosszentgyörgyön mintegy mottó, hogy
nemzetiségtől és korosztálytól függetlenül egy
nagy családban gondolkodnak, és ezt a progra-
mok is tükrözték. A nagy tömegeket megmoz-
gató rendezvényeken a helyi értékekre fektetik
a hangsúlyt, helyi táncosok lépnek fel, helyi
művészek teszik közszemlére munkáikat. Oda-
figyelnek arra is, hogy a kulturális programok
mellett olyan családi rendezvények is legyenek,
amelyeken gyerek a szülővel, nagyszülővel
együtt vehet részt. 

Bár szerda óta zajlottak a rendezvények, hi-
vatalosan pénteken délután került sor a Maros-
szentgyörgyi Napok ünnepélyes megnyitójára.
A családias hangulatú eseményen a községve-
zetés, rezesbanda kíséretében, népes gyerekse-
reggel együtt vonult végig a művelődési
otthontól a Szent György-szoborig, a három-
négy éves, székely ruhás apróságok is jóked-
vűen meneteltek a sorban. A felvonulást
követően megkoszorúzták a község névadójának

Maradt minden 
a régiben 

A román kormány folytatja a harcot a korrupció
ellen, de ez a jelenség továbbra is általánosan el-
terjedt. Az amerikai külügyminisztérium Romániá-
ról szóló legutóbbi országjelentése, amely a
korrupció, az igazságszolgáltatás helyzetét és a til-
takozó megmozdulásokat elemzi, megállapítja,
hogy vannak ugyan törvények, amelyek büntetik a
korrupció bűnébe eső hivatalosságokat, azonban
– a nagyszámú ítélet ellenére – az ország egyik
legnagyobb problémája a korrupció marad. A do-
kumentum szerint 2017-ben számos korrupciós
ügyre derült fény kormányszinten, a csúszópénz
felajánlása és elfogadása, a lefizetés pedig bevett
szokás a közszférában. A jelentés megállapítja,
hogy a törvényeket nem alkalmazzák hatékonyan,
így aztán a hivatalosságok – beleértve a bírákat is
– büntetlenül követtek el korrupciós bűncselekmé-
nyeket. A jelentés rámutat, hogy volt és jelenlegi
kormánytagok elleni bűnvádi eljárás elindítását
sok esetben blokkolta a mentelmi jog, így sok kor-
rupt politikus megúszta tetteinek következményeit.

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 6. oldalon)
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Menyhárt Borbála

Mózes Edith

Ünnepelt Marosszentgyörgy

A helyi értékek kerültek előtérbe



A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Április 18-án, Marosvásárhelyen a Kultúrpalotá-
ban sor került a Romániai Írók Szövetsége Ma-
rosvásárhelyi Fiókjának tisztújító közgyűlésére. 

A közgyűlésen meghallgatták Nicolae Manolescunak, a
Romániai Írók Szövetsége elnökének, illetve Markó Bélá-
nak, a Marosvásárhelyi Fiók elnökének beszámolóját. Sor
került az országos elnökjelöltek, Dan Lungu, Nicolae Ma-
nolescu, Ştefan Mitroi, Simona Vasilache és Narcis Zăr-

nescu programbeszédére, majd a hozzászólások után a
tagok szavaztak az országos elnök személyéről. Ezeket a
szavazatokat akkor fogják összeszámolni, miután minden
írószövetségi fiókban lezajlottak a tisztújító közgyűlések.

A közgyűlésen megválasztották a Marosvásárheyi Fiók
vezetőségét.

Elnök: Markó Béla. A vezetőtanács tagjai: Iulian Boldea,
Fekete Vince, Kocsis Francisko és Eugeniu Nistor.

6, 31, 7, 3, 12 + 7 NOROC PLUS: 833259

20, 21, 9, 6, 15, 14 SUPER NOROC: 122835

14, 18, 39, 21, 45, 29 NOROC: 7936772

Nemrégiben került sor a Kis te-
hetségek vetélkedő körzeti sza-
kaszára Harasztkeréken, ahová
a vidék legügyesebb óvodásait
várták a szervezők a Bekecsal-
jától a Nyárád torkolatáig.

Ákosfalva község óvónői közös-
sége szervezte az idei Kis tehetségek
vetélkedője nyárádmenti körzeti ver-
senyét, ahová Nyárádmagyarós, Nyá-
rádszereda, Nyárádgálfalva,
Ákosfalva, Nyárádkarácson és Dózsa
György községekből összesen 13
óvónő által felkészített 21 óvodás ér-
kezett, hogy népdalt, népmesét és
gyermekverset adjon elő. A vendégek-
nek Bakai Andrea aligazgató tolmá-
csolta Józsa Gabriella községi
iskolaigazgató üdvözletét, de Osváth
Csaba ákosfalvi polgármester is kö-
szöntötte őket.

Ezután kezdetét vette az évszázados
hagyományokkal rendelkező haraszt-
keréki nagyvásár, amelyet a király
őfelsége is meglátogatott a tanácsadó-
ival együtt, mert hallani szerette volna
a vidék lakóitól a mesék meséjét, az
énekek énekét, a versek versét, amitől
jobbá, szebbé változna a világ és az
emberek. Hallhattak is sok szép törté-
netet, csengő dalt és csicsergő verset,
így volt is amin tanácskozniuk a király
embereinek. Hogy a bő órás vita ideje
alatt senki ne unatkozzon, a vendégek
számára táncházat rendeztek, ahol
Sinka András és tanítványai, a Picinige
zenekar húzta a talpalávalót, míg
Engel Ilka, a marosvásárhelyi filhar-
mónia zeneművésze gyermekjátéko-
kat hozott a tarsolyában. A műsor

mindenki tetszését elnyerte, nagyon
élvezte a vásárosok aparaja-nagyja az
érdekes és újdonságnak számító efféle
vásári mulatságot. Végül visszatértek
a király tanácsadói (László Alice ákos-
falvi nyugalmazott óvónő, Máté Erna
marosvásárhelyi és Toós Emma kele-
mentelki tanítónők, Szfárli Kinga An-
namária és Udvarhelyi Margit
marosvásárhelyi óvónők), és kihirdet-
ték a legügyesebb nyárádmentiek
nevét, majd mindenki oklevelet és vá-
sárfiául mézespogácsát vehetett át, ki-
rályi jutalommal térhetett haza a
felszabadult, közvetlen, jó hangulatú
vásárból.

A királyi tanácsosok a következőket
találták a legjobb előadóknak:

Népmese kategória: 1. hely: Ador-
jáni Jóel A király képe című mesével
(Lőrincfalva, óvónő Adorjáni Edit), 2.
hely: Koszta Péter (Demeterfalva,
Novák Ibolya), 3. hely: Nagy Kristóf
(Somosd, Nagy Enikő), dicséret:

Gábor Jankó (Cserefalva, Papp Éva
Andrea). 

Gyermekvers kategória: 1 hely:
Bari Alexandra Vivien A pöttyös zseb-
kendő című verssel (Nyárádszent-
lászló, Dósa Ildikó), 2. hely: Vita
Norbert Áron (Göcs, László Izabella),
3. hely: Fekete Hunor (Lőrincfalva,
Adorjáni Edit), dicséret: Bátori Kata-
lin (Nyárádmagyarós, Balogh Judit). 

Népdal kategória: 1. hely: Engel
Berta A karádi faluvégen című dallal
(Kisgörgény, Pethő Kinga Erika), 2.
hely: Székely Zsófia (Harasztkerék,
Székely Annamária), 3. hely: Nagy
Márta (Somosd, Nagy Enikő), dicsé-
ret: Falka Zsuzsanna (Nyárádszereda,
Demeter Beáta, Marton Emőke
Csilla). 

Az első helyezettek képviselik a
kistérséget a vetélkedő Marosvásárhe-
lyen rendezendő májusi megyei szaka-
szán.

Drót ékszerek készítése
Ma 17.30–19.30 óra között 16 éven felüli lányokat, asszo-
nyokat várnak szeretettel a Divers Egyesület Forradalom
utca 45. szám alatti székházába, ahol a drót ékszerek ké-
szítését sajátíthatják el Kiss Katalin útmutatásával. A szer-
vezők biztosítják az alapanyagot, de a saját kedvenc
gyöngyöket vagy féldrágakövet is fel lehet használni. A
szervezők a résztvevőktől 5 lej adományt köszönettel el-
fogadnak, a hozzájárulást a tevékenységeken használt
alapanyagra és a Játéktárra szánják. Érdeklődni a 0740-
598-563-as telefonszámon lehet naponta18–19 óra között. 

Jogi tanácsadás
Április 25-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

Ingyenes felkészítők 
képességvizsgára

Novák Csaba Zoltán szenátori irodája és az RMDSZ
Maros megyei szervezete ingyenes felkészítőt szervez a
nyolcadikos képességvizsgára román és magyar nyelvből,
valamint matematikából. Jelentkezni lehet a 0760-357-
470-es telefonszámon vagy a következő e-mail-címen: 
novakzoltan.iroda@gmail.com. A felkészítőkre a tanév vé-
géig hétvégeken péntek délután vagy szombaton kerül sor
az RMDSZ Maros megyei szervezetének székházában
(Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, I. emelet),
a jelentkezéseket követő egyeztetések alapján. 

Helyi termékek vására az RMGE-nél
Április 23–25. között az RMGE Maros ötödik alkalommal
szervezi meg a helyi termékek vásárát az egyesület Ma-
rosvásárhely, Laposnya utca 23. szám alatti székházában.
Az első nap tejtermékek, második nap friss zöldség és sa-
vanyúság, harmadik nap méz, kenyér és péksütemények
várják az érdeklődőket. A vásár 10–14 óra között látogat-
ható. 

A Maros Megyei Tanács 
ifjúsági pályázati felhívása

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

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma BÉLA, 
holnap GYÖRGY napja.23., hétfő

A Nap kel 
6 óra 21 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 20 perckor. 
Az év 113. napja, 
hátravan 252 nap.
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IDŐJÁRÁS
Napos, meleg idő
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 120C

Megyei hírek

Gál Mihály pódiumműsora
Gál Mihály gyergyóalfalui versmondó, Szent György-
lovag Ahogy lehet című, magyar írók, költők munkáiból
válogatott pódiumműsorát adja elő ma, hétfőn 18 órától
a Szent György-napok keretében a marosszentgyörgyi
római katolikus plébánia tanácstermében, 24-én 18 órá-
tól pedig a marosi Szent György-lovagok meghívására
a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius templom tanács-
termében. A belépés díjtalan.

Az örmény genocídiumra 
emlékeznek

Április 28-án de. 11 órakor a Deus Providebit Tanulmá-
nyi Ház Szent Mihály termében Nemzetiségek a Monar-
chia hanyatlása idején címmel tart előadást Berekméri
Róbert levéltáros. Ezt követően Puskás Attila bemutatja
az Együttélési modellek a Kárpát-medencében című ta-
nulmánykötetet a szerzők – Garda Dezső, Pál-Antal
Sándor, Spielmann Mihály és Kálmán Attila –, ill. a kötet
szerkesztője, Turgyán Tamás örmény nemzetiségű szó-
szóló jelenlétében. 18 órakor ft. Gál Hunor gyergyó-
szentmiklósi plébános örmény katolikus szentmisét
mutat be a Keresztelő Szent János-templomban a ge-
nocídium áldozatainak emlékére és az erdélyi nemzeti-
ségek békés együttéléséért. Az 1915-ös örmény
genocídium a népek együttélésének kudarca. 2018-ban
a Marosvásárhelyi Örmény–Magyar Kulturális Egyesü-

let az erdélyi nemzetiségek együttélésének gondolatát
helyezi megemlékezése középpontjába. A szervezők
kérése: a szentmisére egy szál virágot vinni.

Kamarazene-koncert Segesváron
Április 25-én 18 órakor kamarazene-koncertre kerül sor
Segesváron a polgármesteri hivatal dísztermében. Fel-
lép a nemzetközileg ismert temesvári Sorin Petrescu
zongoraművész. Műsoron: Brahms- és Chopin-művek.
A belépés ingyenes.

Kettős könyvbemutató 
Dicsőszentmártonban

Április 27-én, pénteken 17 órakor a dicsőszentmártoni
kulturális központban a Mentor Könyvek Kiadó bemu-
tatja Káli István A szemfényvesztett és Vári Attila Szo-
morú hold című regényét. A szerzőkkel beszélget és a
köteteket méltatja Gálfalvi Ágnes. 

Hasonlít a szerelemre? – 
regényes est

Április 25-én 18 órától a Marosvásárhelyi Rádió szék-
helyén kerül sor a budapesti Pont Kiadó és a Marosvá-
sárhelyi Rádió szervezésében a Hasonlít a szerelemre?
Nőalakok Szávai Géza regényeiben témájú regényes
estre. Az íróval Gáspárik Attila beszélget. A regényekből
erre vonatkozó részleteket olvas fel Berekméri Katalin,
Zádor Fanni és Tóth Jess. 

RENDEZVÉNYEK

Harasztkeréken járt a király

Gligor Róbert László

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

Sokan szórakoztatták a királyt és élvezték a vásárt Harasztkeréken

Tisztújító közgyűlést tartott a Romániai Írók 
Szövetségének Marosvásárhelyi Fiókja



A Maros Megyei Tanács az ISO
9001:2015 minőségjavítási rend-
szer bevezetésére nyert finanszí-
rozást A közigazgatási kapacitás
fejlesztése operatív program ke-
retében. A szabvány alkalmazásá-
val a közszolgáltatásokat
fejlesztené és tenné hatéko-
nyabbá a megyei önkormányzat.
A projektet Péter Ferenc, a Maros
Megyei Tanács elnöke, illetve
Codruţa Dogan projektmenedzser
mutatta be. 

A minőségjavítási rendszerek alkal-
mazását a legtöbben a privát szférához
kötik, de nemcsak itt, hanem a közszfé-
rában, a közintézményekben is hasznos
ezeknek az irányelveknek az alkalma-
zása. A közintézmények esetében a nye-
reség nem pénzben mérhető, hanem az
intézmény által nyújtott szolgáltatások
minőségi javulásában, valamint abban,
hogy mennyire elégedettek a szolgálta-
tások igénylői és haszonélvezői. 

A projekt célja a Maros Megyei Ta-
nács hatékonyságának növelése egy
olyan nemzetközileg elismert minőség-
javítási rendszernek az alkalmazása
révén, amely lehetővé teszi, hogy a köz-
szolgáltatások megfeleljenek a polgárok
elvárásainak és igényeinek. 

A projektben megfogalmazott célkitű-
zések és várható eredmények a követke-
zők: bevezetik az ISO 9001:2015
minőségirányítási rendszert a Maros
Megyei Tanácsnál, képzést szerveznek a
Maros Megyei Tanács szakapparátusá-
ban dolgozó vezetőknek és a végrehajtó
személyzetnek, s ilyen értelemben 54 al-
kalmazott vesz részt stratégiai mened-
zsment, minőségirányítási és
minőségaudit terén. Ezenkívül olyan in-
formatikai rendszert fejlesztenek ki,
amely hatékonyabbá teszi a minőségirá-
nyításért felelős személyek közötti kap-
csolattartást a Maros Megyei Tanács
keretében. A Maros megyéhez tartozó
közigazgatási egységeket – 102 önkor-
mányzatot – és a Maros Megyei Tanács
alárendeltségébe tartozó 22 intézményt
tájékoztatják a projekt eredményeiről és
a minőségjavítási rendszerek bevezeté-
sének fontosságáról. 

A projekt összértéke 617.187 lej,
amelynek 98 százaléka, azaz 604.843 lej
vissza nem térítendő finanszírozás.
Ennek 85 százaléka európai alapokból
(FSE), 13 százaléka állami költségvetés-
ből származik. A megyei tanács 2 száza-
lékkal, azaz 12.344 lejjel járult hozzá a
projekthez.

Péter Ferenc elnök kiemelte, ilyen
minőségelemzés sohasem történt a
Maros Megyei Tanácsnál, éppen ezért

szükséges ennek a szabványnak a beve-
zetése, hogy a tevékenység mened-
zsment szempontjából hatékonyabb
legyen. Az ISO 9001 ismert szabvány,
amely egy sor eszközt sorakoztat fel a
minőség javítása érdekében. Az önkor-
mányzatok nem élnek a lehetőséggel,
nem pályáznak és nem vezetik be ezt a
minőségbiztosítási rendszert, amit a kor-
mány képviselője szóvá is tett. 

– A megyei tanács alkalmazottai jó
szakemberek, de mindig van lehetőség a
tevékenység összehangolásának és a ha-
tékonyságnak a javítására – fogalmazott
az elnök. 

Codruţa Dogan hangsúlyozta, hogy a
közigazgatásban is épp olyan szükség
van a minőségi szolgáltatásokra, mint a
magánszektorban, azzal a különbséggel,
hogy itt nem a profiton van a hangsúly.
Az intézmény profitja a szolgáltatások
minőségéből fakadóan a lakosság elége-
dettségében áll. Ilyen kontextusban
hasznos ez a projekt. A minősítést egy
szakosított cég végzi, amely elkészíti az
elemzéseket és megadja a szükséges uta-
sításokat, hogy a tevékenység minősége
megfeleljen az ISO 9001-es szabvány-
nak, hogy végül a tanács elnyerje az
ezzel járó minősítést. 

A projekt 16 hónapra szól, 2018. ja-
nuár 29-étől kezdődően. 

Április 19-én este folytatódott a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egyetem előtt előző
este elkezdett spontán tiltakozás.
Több száz diák gyűlt össze az
egyetem előtt, fekete karszalagot
viselve, mécsessel a kezükben til-
takoztak a MOGYE és a Petru
Maior Egyetem egyesítése ellen.
Egyetemi oktatók, a magyar ta-
gozat vezetői, politikusok szolida-
rizáltak a hallgatókkal

– Azért vagyunk itt, mert úgy érez-
zük, hogy a magyar diákság számára le-
zárult egy olyan korszak, amit az elődök
73 éven át építettek és konzerváltak ki-
sebb-nagyobb sikerrel. Most egy olyan
ütést kaptunk, amitől a hanyatlás elkez-
dődik. Úgy éreztük, hogy a vélemé-
nyünket nem tüntetéssel, petícióval kell
kimutatni, hanem azt a gyászt kell kife-
jeznünk, ami az 1800 diák szívében és
lelkében van. Ez nem szervezett tünte-
tés, csak egyszerűen mi, diákok úgy
éreztük, hogy itt a helyünk, és egy mé-
csest kell gyújtani a MOGYE-ért – nyi-
latkozta a diákok egyik képviselője.

– Nem akarjuk, hogy az úgynevezett
magyar tagozat kirakattá váljon, mert
úgy érezzük, hogy lassacskán már csak
formája van, tartalma egyre kevésbé. A
2011/1-es tanügyi törvény a legteljesebb
anyanyelvi képzést ígéri, még a doktori
képzés szintjén is. Ezzel szemben a gya-
korlati képzés román nyelvű olyan meg-
gondolásból, hogy ez az érdekünk, és
lehetővé teszi, hogy be tudjunk illesz-
kedni a román egészségügyi rendszerbe.
Ehhez annyit tennék hozzá, hogy a gya-

korlati képzés az oktatás kétharmadát je-
lenti, gondolom, ehhez nem szükséges
magyarázat – nyilatkozta dr. Szabó Béla
professzor, a magyar oktatók közössé-
gének a vezetője. 

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy
a marosvásárhelyi egyetemen nem lett
kevesebb az államilag támogatott helyek
száma, sőt az általános orvosi karon
135-ről 140-re növelték, csökkentették
viszont a tandíjköteles helyek számát
80-ról 30-ra, és ugyanakkor száz helyet
hagytak jóvá a katonaorvosi szaknak, az
etnikai eltolódás még hangsúlyosabb
lett. Szabó professzor hozzátette, hogy
az egyesülésről folyó közvitán is felve-
tette, hogy a rövid távú képzéseket 25
hellyel indították, és akkoriban az ala-
csony számra hivatkozva nem hagyták
jóvá a magyar nyelvű képzést. Azóta fű
alatt évről évre 50-re nőtt a helyek
száma, de szó sincs arról, hogy ezeken
a szakokon magyar nyelven is tanulhas-
sanak a hallgatók. A cél az volt, és to-
vábbra is az, hogy egyetemi szinten
minél kisebb legyen a magyar hallgatók
aránya… 

– Azért vagyunk itt, hogy kifejezzük
szolidaritásunkat az intézmény oktatói-
val és diákjaival, illetve nemtetszésün-
ket azzal kapcsolatosan, hogy az elmúlt
napokban a két egyetem szenátusa a ma-
gyar kar érdekeit figyelmen kívül
hagyva döntött az egyesülésről. Mivel
erről a folyamatról is azt állítják, hogy
az egyetemi autonómia szellemiségében
történt, az egyesülésről döntést hozó
szenátusi ülés jegyzőkönyve alapján ké-
telyeink vannak az ülés procedurális kö-

vetelményeinek betartásával kapcsolat-
ban, és jogászaink fogják eldönteni,
hogy milyen lépéseket lehet tenni. Ter-
mészetesen attól a perctől kezdve, ami-
kor a parlament elé kerül, minden tőlünk
telhetőt meg fogunk tenni annak érdeké-
ben, hogy éljünk képviselőházi jelenlé-
tünkkel, és megakadályozzuk ezt a
lépést – mondta Novák Csaba Zoltán
szenátor.

– Olyan érzésem van, mintha 1990-
ben lennénk, annak ellenére, hogy 1993-
ben kezdtem meg az egyetemet, és
csupán képekből, szóbeli és írott forrá-
sokból ismerem az 1990-es hangulatot.
Azt szeretném, hogy megoldódjon, ami
évek óta a törvény szerint megillet:
minél előbb alakuljon meg a magyar dé-
káni hivatal, és az egyetem épületébe
hajdani diákként és képviselőként úgy
mehessek be, hogy olyan emberek fo-
gadnak, akik ismerik ennek az intéz-
ménynek a múltját. Olyan emberekkel
szeretnék találkozni, akikkel közösen
végig tudjuk beszélni, hogy mit kell ten-
nünk az általános orvos-, fogorvos- és
gyógyszerészképzésért itt, Marosvásár-
helyen – nyilatkozta dr. Vass Levente
parlamenti képviselő.

A kérdésre, hogy miért tartotta fontos-
nak a diákok spontán megmozdulásán
részt venni, Péter Ferenc, a megyei ta-
nács elnöke a következőket mondta: 

– Úgy gondolom, hogy támogatni kell
azokat az egyetemi oktatókat és diáko-
kat, akik azon a véleményen vannak,
hogy az egyesülés mind az egyetem,
mind a magyar nyelvű orvos- és gyógy-
szerészképzés kárára van. Ebben a pil-
lanatban, amikor a valós
multikulturalitás sérülhet, mindannyian
jelen kell legyünk, és a véleményünknek
hangot kell adjunk.

– Együttérzek a diákokkal és tanártár-
saimmal abban, hogy az egyetemünknek
meg kellene maradnia önállónak, és azt
szeretném, ha a többségi nemzet tagjai-
val is együtt tudnánk dolgozni, és a szá-
munkra megígért hat pontot meg
tudnánk valósítani, egymás felé na-
gyobb bizalommal tudnánk tekinteni.
Látom, hogy a kényszer egy helyre szo-
rít bennünket, akik egymásra vagyunk
utalva. Jó érzés látni, hogy ilyen sokan
itt vagyunk – mondta dr. Benedek Imre
professzor. (bodolai)
Fotó: Bodolai Gyöngyi

Van törvényes keret a katolikus
líceum megalapítására

Az oktatási miniszter rendeletével indulhat újra a
szeptemberi tanévkezdéstől a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum – mondta a Ma-
szol.ro portálnak pénteken Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke. A politikust azzal kapcsolatban ke-
reste meg a portál, hogy Liviu Dragnea, a kormány-
koalíció vezető pártjának az elnöke csütörtök este
arról beszélt, hogy találtak egy másik megoldást a
marosvásárhelyi iskola megalapítására, miután az al-
kotmánybíróság alaptörvénybe ütközőnek minősí-
tette az RMDSZ által korábban beterjesztett és a
parlament által megszavazott törvényt. Az RMDSZ
elnöke elmondta, az alkotmánybíróság döntését kö-
vetően az oktatási miniszter jelenlétében egyeztettek
a koalíció vezetőivel, és arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a jelenlegi tanügyi törvény is lehetővé teszi
az iskola újraalapítását. (MTI)

Vita az izraeli nagykövetség 
átköltöztetéséről

A kormány nem konzultált a külkapcsolataiban meg-
határozó szerepet játszó államfővel arról a szándé-
káról, hogy áthelyezze Tel-Avivből Jeruzsálembe
Románia izraeli nagykövetségét, Klaus Johannis ál-
lamfő pedig elhamarkodottnak tartana egy ilyen lé-
pést – derült ki az elnöki hivatal pénteki
közleményéből. Előző este Liviu Dragnea, a PSD el-
nöke – Viorica Dăncilă kormányfőt is megelőzve – el-
sőként mondta el, hogy a Dăncilă-kabinet szerdai
ülésén memorandumot fogadott el arról, hogy Romá-
nia megkezdi az eljárást izraeli nagykövetségének
Jeruzsálembe költöztetése ügyében. Az elnöki hivatal
szerint a kormány nem kérte ki Johannis véleményét.
A média szerint a kormány váratlan lépése Viorica
Dăncilă közelgő izraeli látogatásával állhat összefüg-
gésben. Az elnöki hivatal pénteki közleménye viszont
leszögezi: az alkotmány szerint egy ilyen döntést
csak az államfő hozhat. (MTI)

Női elnököt választottak 
a német szociáldemokraták

Megválasztotta első női elnökét vasárnapi wiesbadeni
kongresszusán a Német Szociáldemokrata Párt
(SPD), a kormánypártot ezentúl Andrea Nahles szö-
vetségi parlamenti (Bundestag-) frakcióvezető irá-
nyítja. A 47 éves politikusra az érvényesen szavazó
küldöttek 66,35 százaléka, 414 fő szavazott. Az SPD
a legrégebbi német párt és a világ első szociáldemok-
rata pártja, eddig rendre férfiak vezették.  (MTI)

Perelnek az amerikai demokraták
Az amerikai Demokrata Párt beperelte az orosz kor-
mányt, Donald Trump elnökválasztási kampánycsa-
patát és a WikiLeaks kiszivárogtató portált azzal az
indoklással, hogy a 2016-os elnökválasztás idején
összejátszottak a választási folyamat megakasztása
érdekében. A párt vezető szerve, a Demokrata Orszá-
gos Bizottság (DNC) egy manhattani szövetségi bíró-
ságon nyújtotta be a keresetet pénteken. A
perkeresetről elsőként hírt adó The Washington Post
című napilap információi szerint a Demokrata Párt
arra hivatkozott: a Trump-kampány munkatársai ösz-
szejátszottak az orosz kormánnyal és annak katonai
hírszerzésével abból a célból, hogy ártsanak a de-
mokrata párti elnökjelölt, Hillary Clinton kampányának
és elősegítsék Donald Trump megválasztását. (MTI)
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A jelentés – bizonyos civil szervezeteket idézve – kri-
tikus hangnemben fogalmaz a véleménynyilvánítás sza-
badságáról, beleértve a sajtót is, amely sokszor a
médiamogulok érdekeinek veti alá magát. 

A börtönviszonyokról szólva a jelentés továbbra is
bírálóan fogalmaz: túlzsúfoltak és nem felelnek meg a
nemzetközi normáknak. 

Ami az igazságszolgáltatást illeti, a jelentés pozitívan
értékeli a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) és a Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) tevékenységét, amely
2017-ben is folytatta a nyomozásokat magas rangú hi-
vatalosságok ügyében, azonban megfelelő források hi-
ányában az ügyek elhúzódnak.

A dokumentum idén is kiemelten figyelmeztet a nők
elleni, illetve a családon belüli erőszakra, amelyet a
kormány „nem kezelt megfelelően”.

Vagyis az egy évvel korábbi jelentéshez képest majd-
nem minden maradt a régiben: a korrupció továbbra is
súlyos gond és széles körben elterjedt Romániában, a
megvesztegetés mindennapi jelenség a közszférában,
különösen az egészségügyben. Az igazságszolgáltatás
nem tudott megfelelően felnőni a korrupció visszaszo-
rításának feladatához: noha a DNA folytatja a korrup-
ciós ügyek vizsgálatát, nincs következetesség a bírósági
ítéletek meghozatalában, a gyakran hasonló bűncselek-
mények esetében látványosan eltérő bírósági döntések
születnek, a családon belüli erőszak továbbra is súlyos
probléma. 

Maradt minden a régiben 
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Mezey Sarolta

ISO 9001:2015 – a közszolgáltatások minőségi javítása a cél
Finanszírozást nyert a Maros Megyei Tanács 

„Nem akarunk kirakatot a magyar tagozatból”
Spontán tiltakozás a MOGYE előtt



Úgy tűnik, hogy vannak, akik
a szociális, társadalmi témák
iránt érzékenyek, és nem va-
gyunk kevesen, ugyanis a Ma-
rosvásárhelyi Rádió által
kezdeményezett és a több
médiaintézmény által felka-
rolt Maros-parti takarítási ak-
cióra több mint 800-an jöttek
el. És már nem is a szemét-
gyűjtés volt a fontos, hanem
az, hogy egy jó ügyért együtt
legyen az a közösség, amely-
nek tagjaiban van még annyi
erő és kezdeményezőkészség,
hogy tegyen is valamit. 

A találkozót 11 órára tűzték ki a
szervezők, de már jóval azelőtt
résztvevők hosszú sora kanyargott
a Víkendtelep mögötti töltésen és az
úton, amely a komp felé vezet. El-
jöttek mindazok, akiknek fontos
volt az, hogy részt vegyenek a sze-
métgyűjtési akcióban. Hamar el-
fogytak a szervezők által felajánlott
kesztyűk és szemeteszsákok. Köz-
ben többen – magánszemélyek,
civil szervezetek, hivatalosságok (a
hegyimentő szolgálat, a tűzoltóság)
– is kivonultak kajakokkal, csóna-
kokkal, hogy a Maros jobb partjára
is átvigyék a szemétgyűjtőket. Jó
volt látni, hogy olyan intézmények,
mint a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, a Maros Művészegyüttes,
az olyan cégek, mint az E-on Gaz,

a Surtec és sokan mások a jó ügy
mellé álltak, és csapatostul részt
vettek az akcióban. De csak halkan
és csendben mondjuk, illetve írjuk
le, hogy itt politikai hovatartozástól
függetlenül mindenki eljött, aki sze-
reti a várost és a természetet. S még
el sem indult az akció, szorgalmas
hölgyek fáradságot nem kímélve
kenték a hagymás zsíros kenyeret,
amelyből mindenkinek jutott. Ro-
mánok és magyarok együtt voltak,

politika- és minden egyéb ideológi-
amentesen és közösen tettek vala-
mit azért, hogy szebb és jobb
környezetünk legyen. Példamutató
akció sikeredett, több mint szemét-
gyűjtés. 

Az is örvendetes, hogy az idén a
tulajdonképpeni Maros-part-takarí-
tás kiegészül az oktatást, nevelést,
az ifjú nemzedéket célzó rendez-
vénnyel is. Ennek első mozzanata-
ként az I – IV. osztályos tanulóknak

a Marosvásárhelyi Rádióhoz plakát-
rajzokat kellett beküldeniük, ame-
lyek szalagcíme „Ne szemetelj!”
volt. Az igen kreatív és ötletes alko-
tások közül (286 rajz gyűlt össze)
értő zsűri választotta ki az első
három díjazottat, de ezenkívül 15
különdíj is született, köztük a la-
punk által is a legjobb – sajtóhoz
közelálló – alkotást emelte ki.
(Sz.m.: A teljes listát egy következő
lapszámunkban közöljük.) 

S hogy a művészet is jelen volt az
akción, jelzi azt is, hogy a Pixel fo-
tóklub külön sátorral jelentkezett.
Nemcsak szemetet gyűjtöttek,
hanem a takarítómunka pillanatké-

peit is, amelyekből külön kiállítás
lesz. Mi több, a szervezők folytatják
a nevelő-oktató jellegű rendezvé-
nyeket. Amint korábban közöltük,
lesz egy fotókiállítás, egy hulladék
anyagokból készíthető szoborkiállí-
tás és egy divatbemutató, a ruhákat
is hasonló alapanyagból kell előál-
lítani. Továbbra is a fiataloknak
szánják a szervezők ezt, hiszen a
Maros-parti takarításnak is fontos
üzenete az, hogy az ifjú generációt
arra kell nevelni, hogy vigyázzon a
környezetre, őrizze meg a természe-
tes állapotokat, hiszen ezt is át kell
majd adni a jövő nemzedéknek. 

Szász Attila, a Marosvásárhelyi
Rádió magyar szerkesztőségének
vezetője elmondta, túl azon, hogy
négy teherautónyi szemét gyűlt
össze, sikeres volt az akció, hiszen
a tavalyihoz viszonyítva több em-
bert mozgósítottak, és az is tény,
hogy kevesebb volt a szemét, hi-
szen voltak, akik korábban a Maros
partjára kihelyezett hulladékkupa-
cot eltakarították. Marosvásárhely
viszont bebizonyította, hogy ha van
egy olyan kezdeményezés, amelyért
érdemes összefogni, akkor sikere-
sek lehetünk. 

Szándékosan nem soroltuk fel
mindazokat a cégeket, állami intéz-
ményeket, civil szervezeteket, ame-
lyek gépkocsival, gumikesztyűvel,
szemeteszsákkal, az akció népsze-
rűsítésével és más eszközökkel az
ügy mellé álltak, mert nem ez a lé-
nyeg. Együtt voltunk, és egy jót tet-
tünk közösségünkért, ez pedig
mindennél többet ért. Aki kimaradt,
lemaradt, az egy élménnyel szegé-
nyebb lett. 

Április 19-én, csütörtökön a Şurub
Trade cserefalvi Surtec Építőanyag-
lerakat és Agrártechnikai Áruházában
egynapos tavaszi termékbemutatóval
egybekötött vásárt tartottak. Az ér-
deklődők építőipari és mezőgazdasági
termékeket, gépeket és felszerelése-
ket ismerhettek meg közelebbről. A
vásár az építkezési és mezőgazdasági
idénykezdés előtt olyan potenciális
vásárlóréteghez szólt, mint a kör-
nyékbeli cégek, közintézmények, is-
kolák, az önkormányzatok képviselői
és természetesen azok a magánsze-
mélyek, akik megismerkedhettek az
új termékekkel és a különböző tech-
nológiákkal. 

Portik Péter, az áruház mezőgazdasági
részlegének igazgatója elmondta, három és
fél éve költöztek ki Cserefalvára, hiszen a
marosvásárhelyi Dózsa György utcában levő
központi áruház „kinőtte magát”. Először egy
3500 négyzetméteres fedett tárolóba helyez-
ték el Cserefalván azokat az építőanyagokat,
amelyek már nem fértek a városi áruház rak-
tárhelyiségeibe. Majd 2016 nyarán, két rész-
letben leaszfaltozták a hozzá tartozó 14.000
négyzetméteres területet, és létrejött a megye
legnagyobb építőanyag-lerakata. 

Ezen a területen működik a csavargyár is,
ahol szintén beruházásokat terveznek, így
várhatóan a gyártóegységet is megnövelik
majd. Az építőanyag-lerakat előtt áll az 1000

négyzetméteres műszaki, barkácsáru- és ag-
rártechnikai üzlet, ahol többek között háztar-
tási kellékek, szerszámok, festék, műtrágya,
vetőmag, olyan mezőgazdasági kisgépek,
amelyekkel egy kisebb háztáji gazdaságban
vagy fóliasátorban lehet dolgozni, ezenkívül
több ezer termék vásárolható. A cserefalvi le-
rakat és áruház előnye, hogy közel van a vá-
roshoz, a hagymásbodoni úton 10 perc alatt
ide lehet érni gépkocsival. Több esetben a
marosvásárhelyi áruházban érdeklődő vásár-
lót ide irányították, nagyobb mennyiségben
pedig a cég saját tehergépkocsijával beszál-
lította a terméket. Az áruházban bemutatott

termékeknél jóval többet forgalmaznak. Az
ügyfelek katalógusból válogathatnak a part-
nerek termékeiből, és az így megrendelt árut
rövid időn belül leszállítják. Az építőanyago-
kat például utánfutóval rendelkező darusau-
tóval 40 km körzetben levő településre az
ügyfél építőtelepére szállítják. 

Gedő Albert, a szupermarket igazgatója el-
mondta, a csütörtöki vásáron lehetőséget te-
remtettek arra, hogy a vásárlók közvetlen

kapcsolatba kerüljenek a termelőkkel, a ter-
mékekkel, és a gyártó cég technikusaitól,
szakembereitől kapott információk révén is-
merjék meg az újdonságokat. Azon igyekez-
tek, hogy olyan gépeket hozzanak el,
amelyek nincsenek a készleten, de forgal-
mazzák őket, hogy ezáltal is többet kapjanak
az érdeklődők, ugyanis, amint elhangzott, a
katalógusokból, rendelésre bármit leszállíta-
nak.  

– Ez nem is vásár, hanem inkább informá-
ciószolgáltatás, termékbemutató – mondta
Gedő Albert. Azokat az ügyfeleket, akik el-
jöttek, és megtetszett valamelyik gép, a vásárt
követő egy hétig árkedvezményben részesí-
tik. – Természetesen annak, aki nem volt a
termékbemutatón, de ebben az időszakban tér
be a cserefalvi telephelyre, egyes termékek-
ből kedvezményt biztosítunk. Az a stratégi-
ánk, hogy a vevővel hosszú távú, bizalmi
kapcsolatot építsünk ki. Amennyiben lehet,
világosítsuk fel az ügyfelet, hogy tudatosan
válassza az építőanyagot, és ne mindig a 
legolcsóbbat keresse. Lehet, hogy többet kell
fizetni vásárláskor, de hosszú távon megtérül
az ára, hiszen kevesebbet kell a fűtésre köl-
teni, vagy többet tartanak a vízvezetékek, de
ugyanígy hatékonyabbak a mezőgazdasági
gépek, öntözőberendezések, amelyeket a vá-
sáron is megismerhettek. Így egyfajta szem-
léletváltást is szeretnénk elérni vásárlóink
körében. A házat nem öt, hanem ötven, sőt
százötven évre építik, és erre gondoljanak,
amikor tőlünk anyagot vásárolnak. Ezért is-
mertetjük az új építőanyagok kínálta lehető-
ségeket, előnyöket, amelyek drágábbak
ugyan, de a jó minőség később téríti vissza a

beruházást. Ezért is szerveztük meg a csütör-
töki vásárt és termékbemutatót, amelyre 15
beszállító és gyártó partner hozta el termé-
keit. Az sem mellékes, hogy a termékek nagy
részét Romániában állítják elő, így ösztönöz-
zük a hazai ipart is. Csak akkor lehet verseny-
képes ajánlatunk, ha olyan gyártókkal
dolgozunk, akik helyiek és a visszajelzések
alapján javítanak a termékeik minőségén,
funkcionalitásán. Erre is alkalmas egy ilyen
közvetlen kapcsolatteremtés, mint amire le-
hetőséget biztosítottunk a cserefalvi áruház
telephelyén. 

Az igazgatótól azt is megtudtuk, hogy kap-
csolatuk van két pénzintézettel, ahol akár egy
telefonbeszélgetést követően kedvezményes
hitelt nyújtanak a vásárlóknak, egyikük az
első időszakban kamatot sem számol fel,
ennek feltétele csupán az, hogy bankkártyát
kell készíttetni. Elmondta, jövőben, ugyan-
csak április 19-én szeretnék megszervezni a
következő hasonló rendezvényt, azért, hogy
így tavasszal egy biztos találkozóhely legyen
mindazoknak, akik bizalommal fordulnak
hozzájuk, és azokhoz is szólnak, akik még
nem lépték át a lerakat kapuját, de így meg-
ismerkedhetnek mindazokkal a termékekkel,
amelyeket felvonultatnak, sőt szándékukban
áll a termelőegységet is ismertetni majd. 

Az építőanyag-lerakat Cserefalva, Fő út
115. szám alatt található (telefon: 0365-
710-154 és a 0756-082-528, e-mail: 
stejeris@surubtrade.ro, honlap: 
www.surtecagro.ro). Nyitvatartás:hétfőtől
péntekig 7–19, szombaton 7–15 óra között,
vasárnap: zárva.  (X)

Fotó: Barabási Attila Csaba

Fotó: Vajda György
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Vajda György

Kitakarítjuk közösen! 
Több mint szemétgyűjtés

A vevők szolgálatában 
Tavaszi termékbemutató a Surtec Áruházban 



A marosvásárhelyi magyar
nyelvű orvos- és gyógysze-
részképzés érdekében évtize-
dek óta folyó harcot nem
szabad soha feladni – hang-
súlyozta Potápi Árpád, a Minisz-
terelnökség nemzet-
politikáért felelős államtit-
kára, aki részt vett az Erdélyi
Múzeum-Egyesület Orvos- és
Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya tudományos
ülésszaka alkalmából szerve-
zett díszvacsorán. 

A vendéget dr. Szabó Béla egye-
temi tanár, a szakosztály alelnöke,
a magyar oktatók testületének veze-
tője köszöntötte. Kiemelte, hogy az
államtitkár jelenléte Marosvásárhe-
lyen, valamint az egyetem diákjai-
nak spontán tiltakozásával egy
időben a Hősök terén zajló hasonló
megmozdulás azt jelzi, hogy nem
vagyunk egyedül. 

28. alkalommal rendezik meg ezt
a konferenciát, és ennek a számnak
önmagában is súlya van, azt jelzi,
hogy az orvostársadalom a Kárpát-
medencében összefog a közös célo-
kért, és nekünk ez a legfontosabb
feladatunk. Bár mi, magyarok is kö-
vettünk el hibákat, és sokszor az el-

lenfélnek kínáljuk a labdát, amit ők
szorgosan le is ütnek, jó érzés, hogy
fontos küzdelmekben össze tudunk
fogni – mondta Potápi Árpád. 

A MOGYE-t nem fogják magára
hagyni, hiszen egy másfél milliós
magyar nemzeti közösség nem ma-
radhat az anyanyelvét ismerő orvo-
sok nélkül. A jövőt feladni, ezt nem

vállalhatják sem az erdélyiek, sem
a magyar kormány – hangsúlyozta
az államtitkár. Bár végleges megol-
dás még nem született, zajlanak az
egyeztetések, és keresik az utakat,
hogy a magyar orvos- és gyógysze-
részképzést minél jobban, gyorsab-
ban és törvényesen tovább lehessen
folytatni, a következő nemzedé-

kekre és a magyar emberek és bete-
gek érdekeinek védelmére gon-
dolva.

Beszédének végén az államtitkár
köszönetet mondott azoknak a kül-
honi magyar állampolgároknak,
akik részt vettek az országgyűlési
választásokon. Hozzátette, hogy
225.000 érvényes levélszavazat ér-
kezett a határokon túlról, ami jóval
több, mint négy évvel ezelőtt. Ebből
216.500-an szavaztak a FIDESZ-
KDNP szövetség listájára, ami azt
jelenti, hogy a külhoni szavazók 96
százalékban erősítették meg a jelen-
legi magyar kormányt, ezért jár a
köszönet – hangsúlyozta, majd hoz-
zátette, hogy a továbbiakban is sze-
retnének úgy dolgozni, hogy
egymás támogatása kölcsönös le-
gyen. 

*
Beszédét megelőzően az állam-

titkár nyilatkozott a sajtónak. El-

mondta, hogy mivel évek óta zajlik
a magyar orvosképzés ellehetetle-
nítésére irányuló kísérlet, nem sza-
bad a fejünket a homokba dugni, és
gondolkozni kell egy radikálisan új
úton az erdélyi magyar orvoskép-
zés számára. Mindent megtesznek
annak érdekében, hogy közösen
alakítsák ki az új szerkezetet,
amely megfelel az itt élő magya-
roknak, orvosoknak, oktatóknak.
Meg kell fontolni annak a lehetősé-
gét, hogy más módon, más intézet-
ben hogyan lehet hasonló képzést
folytatni. A megoldáson gondol-
kodni kell, és először is meg kell
teremteni minden feltételt. Ez
egyik napról a másikra ez nem le-
hetséges, higgadtan meg kell fogal-
mazni a célt, és jól előkészíteni
minden lépést, hogy minél keve-
sebb érdeksérelemmel lehessen
megvalósítani ezt a folyamatot –
tette hozzá. (bodolai) 

Április 19-én este nyitóün-
nepséggel vette kezdetét az
Erdélyi Múzeum-Egyesület
Orvos- és Gyógyszerésztudo-
mányi Szakosztályának
XXVIII. tudományos ülése,
amelyet az idén Marosvásár-
helyen tartottak. 

A Grand Szálló nagytermében
tartott megnyitón dr. Sipos Emese
egyetemi tanár, a szakosztály titkára
köszöntötte a résztvevőket, a félezer
regisztrált orvost és gyógyszerészt,
akik az ország különböző helysége-
iből érkeztek. 

A megyei tanács nevében Péter
Ferenc tanácselnök mondott üd-
vözlő szavakat. Az Erdélyi Mú-
zeum-Egyesület frissen meg-
választott elnökének, dr. Keszeg Vil-
mos egyetemi tanárnak és az elnök-
ség többi tagjának a jókívánságait
dr. Bitay Enikő akadémikus tolmá-
csolta. 

– Fontosnak tartom, hogy az
EME Orvos- és Gyógyszerésztudo-
mányi Szakosztálya az elmúlt évti-
zedekben működése, tudományos
tevékenysége, rendezvényei, kiad-
ványai révén hozzájárult ahhoz,
hogy ma beszélhetünk erdélyi ma-
gyar orvosok, gyógyszerészek tudo-
mányos közösségéről. A MOGYE
szenátusában meghozott szomorú
döntés után érződik, hogy mennyire
szükségünk van ezekre a keretintéz-
ményekre, műhelyekre, melyekben
a tudományos élet kibontakozásá-
nak tudunk teret biztosítani. Mind a
diákok, mind a tanárok közössége
számíthat az Erdélyi Múzeum-
Egyesület vezetőségének és többi
szakosztályának a segítségére és
szolidaritására. Ezen háttérintézmé-
nyekre különösen oda kell figyelni,
hiszen közösségi, kisebbségi létünk
meghatározói – hangsúlyozta. A to-
vábbiakban megköszönte a szak-
osztály és a tagság lelkes, kitartó
munkáját, az oktatásra és kutatásra

kiterjedő szakszerű tevékenységét,
ami hozzájárul az EME büszkeségét
jelentő rendezvény sikeréhez. 

Az EME létrejöttét meghatározó
alapgondolatot – a tudomány műve-
lése Erdélyben magyarul – folytatja
a tudományos ülésszak – hangzott
el dr. Szilágyi Tibor egyetemi tanár
beszédében. Az Orvos- és Gyógy-
szerésztudományi Szakosztály el-
nöke kiemelte, hogy a tanácskozás
több száz orvos és gyógyszerész
számára teszi lehetővé, hogy meg-
ismerkedjenek a legújabb eredmé-
nyekkel, továbbfejlesszék, amit
eddig tudtak, átadják tudásukat, és
újabb gyakorlati tapasztalatokra te-
gyenek szert. Nem az elkülönülés,
hanem a világszínvonal elérése ma-
gyarul – ez kell a konferencia célja
legyen, emelte ki a szakosztály el-
nöke. A magyarországi és külföldi
előadók azt a csatornát jelentik,
amelyen a nagyvilág eredményei is-
mertté válhatnak. Ugyanakkor lehe-
tőség nyílik az Erdély különböző
vidékein élő és dolgozó kollégák
munkájának a megismerésére, ami
a nyitottság fontos eleme. Az EME-
nek továbbképző jellege is van, így
a különböző társszervezetek ren-
dezvényeivel együtt minden orvos
és gyógyszerész megszerezheti a
szükséges évi kreditpontot.

Olyan helyzetben, amikor a ma-
rosvásárhelyi egyetem léte került
szinte végveszélybe, új stratégiákat
kell kitalálni, és létfontosságú egy
hálózat kialakítása, ami a hivatalos
csatornákon túl, a személyes isme-
retségeken keresztül segít tájékoz-
tatni, figyelmeztetni egymást a
különböző veszélyekre, és viharos
időkben a segítségünkre válhat –
hangsúlyozta a szakosztály elnöke. 

A beszédeket követően adták át a
Lencsés György – Ars medica díjat,
amely az első magyar nyelvű orvosi
könyv (1579-93) szerzőjének állít
emléket. A Lencsés György-em-
lékérem és oklevél a kiemelkedő er-
délyi orvosi tevékenység, az erdélyi
orvosokat segítő külföldi kollégák

munkásságának az elismerését szol-
gálja. 

Az idén dr. Pávai Zoltán anató-
miaprofesszort találta méltónak a
díjazásra a kuratórium. 

A kitüntetett munkásságát dr.
Egyed Imre patológiaprofesszor
méltatta. 

A MOGYE Anatómiai és Fejlő-
déstani Tanszékének tanára az egye-
tem elvégzése után ösztöndíjasként
és kutatóként több magyarországi
és külföldi egyetemen (Krakkó,
Stockholm, London) szerzett ta-
pasztalatokat az immunhisztoké-
miai és molekuláris biológiai
diagnózis gyakorlati vonatkozásai-
ról. 2003-tól patológus főorvos,
2008-tól doktorátusvezető, több tu-
dományos társaság tagja, szak-
könyv és könyvfejezetek,
nemzetközi idézettségű tudomá-
nyos dolgozatok szerzője, társszer-

zője. „Pályaképe elkötelezett, ered-
ményes oktatót, szenvedélyes kuta-
tót rajzol elénk, sok munkával, nagy
tudással, lelkiismeretes hozzáállás-
sal, ami kiemelkedő erdélyi orvosi
magatartás” – hangzott el a mélta-
tásban.

A nyitóünnepségen kiosztották a
Kopp Elemér-pályadíjat, ami a
MOGYE tanszékvezető egyetemi
tanárának az emlékét őrzi, és fiatal
erdélyi szakemberek tudományos
fejlődését kívánja serkenteni. Olyan
színvonalas kutató vagy a szakiro-
dalmat feldolgozó munkákat díjaz-
nak vele, amelyek a
gyógynövények szakterületét vagy
a dependenciát okozó gyógyszerek
és kábítószerek témakörét érintik. 

A beérkezett öt pályázatból első
díjjal értékelték Nagy Zsolt teljesít-
ményét, aki kertészmérnöki diplo-
mamunkáját a Kis-Küküllő és a

Nyárád közötti térség (fél)spontán
flórájáról és gyógyflóra-potenciál-
járól írta. A második díjat Ülkei
Tímea ötödéves gyógyszerészhall-
gatónak az Acta Biologica Hunga-
rica szaklapban közölt
gyógynövény tematikájú kísérletes
munkájáért ítélték oda. 

A megnyitón dr. Szabó Béla
egyetemi tanár, a szakosztály alel-
nöke emlékezett meg az egykori ko-
lozsvári egyetem neves egyetemi
tanárairól: dr. Genersich Antal aka-
démikusról, dr. Szabó Dénes szü-
lészprofesszorról és dr. Purjesz
Zsigmond belgyógyászprofesszor-
ról.

A rendezvényt Sebestyén Aba
színművész és Cári Tibor zene-
szerző erdélyi költők megzenésített
verseit megszólaltató előadása
zárta. 
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Világszínvonalat magyarul
Ötszáz orvos és gyógyszerész megyeközpontunkban 

Ígéret és köszönet Potápi Árpád államtitkártól 
Radikális megoldásban gondolkodnak

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi
Szakosztálya XXVIII. tudományos ülésszakának több mint 500 részt-
vevője, javarészt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
tem végzettje, elítéli a nagy hagyományú egyetem önkényes
átalakítására tett kísérleteket. Közösségünk számára létkérdés a
magas színvonalú, magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés töret-
len folytatása Marosvásárhelyen, amely biztosítani tudja, hogy a jö-
vőben is legyenek olyan gyógyítók, akik anyanyelvükön tudnak az
erdélyi beteghez szólni. 

Támogatjuk a MOGYE oktatóinak és hallgatóinak az egyetem ön-
állóságát veszélyeztető intézkedések elleni küzdelmét.

Bodolai Gyöngyi



az emlékművét, majd színes lufikat
engedtek fel a levegőbe. Az ünnep-
ség a helyi általános iskola udvarán
folytatódott néptáncfesztivállal,
ahol a helyi, valamint a vendég
tánccsoportok színvonalas műsorral
örvendeztették meg a szépszámú
közönséget. A községben igen nagy
hangsúlyt fektetnek a hagyomá-
nyok ápolására, több száz gyerek
tanul néptáncot. 

A hét végén a Tófalvi utcában
lévő vásáron nemcsak helyi, hanem
több tíz, Erdély különböző része-
iből érkezett termelő és kézműves
kínálta termékeit, a házi szörpöktől
a mézig, a különféle ékszerektől a
szőttesekig és a kézzel festett üveg-
tárgyakig, illetve az igazi vásári
hangulatot idéző, népi motívumok-
kal díszített mézeskalácsokig igen
széles volt a választék. A Máriaffi-
kastély udvarán főként a gyerekek
találtak kedvükre való programo-
kat, lehetett kézműveskedni, külön-
féle ügyességi játékokat kipróbálni.
A hétvégi esti koncerteken neves

hazai és külföldi előadók léptek fel,
akiknek sikerült tömegeket meg-
mozgatniuk. 
Két beruházást indítottak el

Marosszentgyörgy jó példa arra,
hogy a közösségépítő rendezvénye-
ken túl a munka sem szorul hát-
térbe, egymást érik az
infrastrukturális beruházások. A
Szent György Napok alkalmából
csütörtökön két, igen jelentős beru-
házást indítottak útnak: a Máriaffi-

kastély felújítását, valamint az ipari
övezetnek számító Mezőgazdász
utca korszerűsítését. Sófalvi Sza-
bolcs polgármester a jelenleg romos
kastélynál tartott sajtótájékoztatón
elmondta: az önkormányzat 2010-
ben vásárolta meg az omladozó
épületet, majd sikerült több mint
egymillió euró uniós finanszírozást
nyerni, amiből felújítják, egy másik
nyertes pályázatnak köszönhetően
pedig korhű bútorzattal berendezik,
majd kulturális és turisztikai köz-
ponttá alakítják az impozáns épüle-
tet. 

– A munkálatok időtartama két
év, de a kivitelező is meg én is op-
timisták vagyunk, hogy egy év alatt
sikerül befejezni. A kastélyban a
magyar, a román és a roma kultúrát
felelevenítő néprajzi múzeumot, fa-
lumúzeumot, esketőtermet, turiszti-
kai központot alakítunk ki, ahol
útba igazítják majd a turistákat,
hogy a községben és a környéken
mit érdemes megtekinteni. Nagy
kincse ez a kastély a községnek, és
reméljük, hogy nemcsak a község-

nek, hanem Maros megye, a kör-
nyék számára is az lesz, és sokan
fogják majd látogatni – fejtette ki a
községvezető. 

Szintén a Szent György Napok
alkalmával kezdték el a Mezőgaz-
dász utca korszerűsítését, amit a ter-
vek szerint június elejéig be is
fejeznek. A helyszínen a polgármes-
ter elmondta, kiemelt fontosságú
utca ez, tulajdonképpen ez az ipari
zóna, az itt székelő 18 vállalkozás

közel 700 alkalmazottnak biztosít
munkahelyet. 

– Jó hír továbbá, hogy idén 17
régi utca és egy tömbháznegyed
korszerűsítését is megvalósítjuk,
erre európai uniós pályázatot nyer-
tünk, amelynek az értéke megha-
ladja az egymillió eurót. Számomra
büszkeség, hogy Marosszentgyör-
gyön nemcsak a közösséget építjük,
ami miatt számos elismerésben van
részünk, hanem a községet is fej-
lesztjük, az elmúlt pár év alatt már

a harmincadik utcánál tartunk, de
még sok a munkánk, hiszen a köz-
ségben 150 utca van. 
A legifjabb pár napos, 
a legidősebb 97 éves

Igen elismerésre méltó a község-
vezető azon gesztusa, hogy a Szent
György Napok alkalmából minden
évben felkeresi és köszönti a község
legfiatalabb és legidősebb lakóit,
mintegy annak jeléül, hogy Maros-
szentgyörgyön tisztelik az időseket,
ugyanakkor örömmel nyugtázzák,
hogy a községben egyre több gye-
rek születik. 

A legidősebb marosszentgyör-
gyiek kilencvenes éveiket taposó
asszonyok, igen aktívak, kedvesen
fogadták a virágcsokorral betop-
panó polgármestert, akinek vidá-
man meséltek még a gyermekkori
emlékekről is. A 97 éves Bereczki
Juliánna néni éppen az ebédet ké-
szítette, az ugyanennyi idős Achim
Floricát pedig a kertben találták a
látogatók, metszőollóval csalánt
próbált vágni, hogy levest készítsen
belőle, mert az egészséges. A szép
kort megérő nők szerint a hosszú
élet titka, hogy minden reggel
imádkoznak, valamint a rendszeres
mozgás. Juliska néni a napot imád-
sággal kezdi, arra kéri a Jóistent,
hogy tartsa meg a szeme világát,
hogy tudja olvasni a Bibliát. 

A község négy legfiatalabb la-
kója csupán néhány napja látta meg
a napvilágot. Demeter Patrick és Jo-

acabine Vladimir Stefan első fiú-
gyermekek a családjukban, a Tóth
Dániel és Tóth Anna ikerpárnak
pedig már van két nagyobb testvére.
Miután őket köszöntötte, a polgár-
mester meglátogatta a marosszent-
györgyi bölcsődét, ahol nyitott
kapukat szerveztek a Szent György
Napok alkalmából. A jó hangulatú
eseményre nagyon sok szülő érke-
zett kisgyerekkel, olyanok is, akik
szeretnék beíratni a gyerekeiket. 

– A hatvan férőhelyes bölcsődé-
ben szinte negyvenen szerepelnek a
várólistán. Egy polgármesternek

nincs ennél örömtelibb dolog, hi-
szen azt jelenti, hogy fejlődik a köz-
ség, sok fiatal család költözik ide,
sok gyerek születik – nyugtázta a
községvezető. 
Elismerés a jeleskedő diákoknak

A Szent György Napok kiváló al-
kalom volt arra, hogy díjazzák a
helyi Szent György Általános Isko-
lába járó 105 diákot, akik megyei
vagy országos versenyeken nagyon
jó eredményeket értek el. Erre az
ünnepélyes pillanatra szombaton
került sor, a községvezetés oklevél-
lel és egy Jeles tanuló felirattal el-
látott ajándék csészével ismerte el
az általuk elért eredményeket. Só-
falvi Szabolcs hangsúlyozta, jelké-
pes gesztusról van szó, amely – úgy
érzi –, ösztönzőleg hat majd a diá-
kokra. Tudják, hogy érdemes ta-
nulni és tudatosan tervezni a jövőt. Fotók: Nagy Tibor
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A helyi értékek kerültek előtérbe
(Folytatás az 1. oldalról)



Marko Scepovic góljával a Videoton 1-0-
ra legyőzte a vendég Debrecent szomba-
ton a felcsúti Pancho Arénában a
labdarúgó OTP Bank Liga 27. fordulójá-
nak záró mérkőzésén, és ezzel a bajnok-
ság élére állt.

A Videoton jelenleg két ponttal előzi meg a
Paks ellen döntetlent játszó Ferencvárost.

Nagy iramban
kezdték a találkozót
a csapatok. A Video-
ton a huszadik perc-
ben szerzett vezetést:
egy szögletrúgást
követő kavarodás
után Marko Scepo-
vic lőtte a labdát egy
lépésről a hálóba. A
fehérváriak a szüne-
tig hátralévő időben
sem vettek vissza a
tempóból, és több le-
hetőséget kialakítot-
tak a debreceniek

kapuja előtt, ám újabb gólt nem szereztek.
Fordulást követően kiegyenlítettebb lett a

játék. A Debrecen az egyenlítésért küzdött, ám
említésre méltó helyzetet nem alakított ki Ková-
csik Ádám kapujánál, míg a Videoton biztosan
őrizte előnyét.

A Videoton sorozatban tizedik alkalommal
győzte le a Debrecent.

Magyarellenes kijelentések és til-
tott kapcsolatfelvétel miatt fe-
gyelmi eljárást kezdeményezett a
Kolozsvári CFR 1907 labdarúgó-
klub a FCSB tulajdonosa, Gigi Be-
cali ellen a Román
Labdarúgó-szövetségnél (FRF). A
klubot sértő xenofób nyilatkoza-
tok mellett a kolozsvári egyesület
azzal is vádolja a bukaresti üzlet-
embert, hogy a két csapat már-
cius 25-i, egymás elleni
mérkőzésének napján telefonon
felhívta Dan Petrescut, a CFR ve-
zetőedzőjét, számolt be az NSO.

A FCSB és a CFR jelenleg a román
bajnokság két legnagyobb esélyese, öt
fordulóval a felsőházi rájátszás vége
előtt a bukarestiek két ponttal előzik
meg az erdélyi csapatot. A két csapat áp-
rilis 29-én még játszik egymás ellen Bu-

karestben, korábbi három találkozójuk
mind 1-1-es döntetlennel zárult. A fe-
gyelmi tárgyalást április 25-re tűzték ki.

A DigiSport TV értesülései szerint a
kolozsváriak március 28-án tett feljelen-
tése az igazi oka annak, hogy Becali
csütörtökön bejelentette: visszavonul
klubja vezetésétől, átengedve azt roko-
nának, Vasile Geambazinak, aki névle-
gesen már korábban is a sportszervezet
egyik tulajdonosa volt. 

Az ellenfelet gyalázó, rágalmazó nyi-
latkozatok miatt a klubok vezetőire vagy
támogatóira első alkalommal 6-tól 12
hónapig terjedő eltiltás szabható ki az
FRF szabályzata szerint, visszaesőknél
viszont a korábbi büntetés megduplá-
zása mellett az érintett klubja 3 pontos
levonással is sújtható. A már számtalan-
szor büntetett Becali visszaesőnek szá-
mít.

A sáromberki születésű Fülöp
István játékjogát 2017. janu-
árban vásárolta meg a Diós-
győri VTK a román FC
Botoşani-tól. Tavaly nyáron
jelentette be a hazai élvonal
újonca, a Sepsi OSK csapatá-
nak vezetősége, hogy Fülöp a
háromszéki együttesnél foly-
tatja pályafutását. A labdarú-
gót a rájátszásban elért
eredményekről, illetve jövőjé-
ről kérdeztük, de Isti azt is el-
árulta, hogy a Real Madrid
BL-győzelmének szurkol.

– Milyen érzés otthon játszani,
Sepsiszentgyörgyön?
– Nagyszerű érzés, különösen

telt ház előtt. A közönség mindkét
hazai mérkőzésen jelesre vizsgá-
zott, jólesik a biztatás. 

– Múlt szombaton alaposan
megizzadtatok a győzelemért (a
Medgyesi Gaz Metan ellen, a
hajrában született góllal győz-
tek – a szerk.). Mennyire fontos
ilyenkor a hazai környezet?
– A múlt szombati találkozón

alaposan megizzadtunk a három
pontért. Győztünk, és most ez a leg-
fontosabb! Minden pont aranyat ér,
ezt mi is tudjuk, s ezzel a közönség
is tisztában van. Mindent megtet-
tünk a győzelemért, jó ideig az el-
lenfél vezetett, óriási csatában
sikerült a fordítás. A sikerben a
szurkolóknak is része van, akik ki-

mondhatatlan lelkesedéssel biztat-
nak.

– Áruld el, egy ilyen fontos győ-
zelemért mennyi meccsprémium
jár? 
– Nem titok, így elmondom. Egy

győzelemért fejenként ezer euró ju-
talmat kapunk. Anyagias világot
élünk, igaz, hogy a pénz is nagyon
fontos, de nem utolsósorban azért
küzdünk, hogy a szurkolóinknak
örömet szerezzünk, s csapatunk
ősztől is az élvonalban szerepelhes-
sen.

– Milyen edző Eugen Neagoe?
Milyen a kapcsolatod vele?

– Nagyon óvatos, elsősorban a
védekezésre helyezi a hangsúlyt,
kissé bátortalan a támadójátékot il-
letően. A szombati mérkőzésen is
utasított, hogy játékommal a védel-
met segítsem. Persze, az utóbbi he-
tekben elért jó eredmények ők
igazolják. Azt szokták mondani,
hogy az edző munkája addig elis-
mert és dicséretes, amíg jók az
eredmények. A Sepsi pedig öt mér-
kőzésen három döntetlent és két
győzelmet ért el, s legjobb a helye-
zése a kiesőjelöltek között. A Dina-
mót és a Botoşani-t nehéz lesz
utolérni, de az alsóház harmadik

helye nem rossz eredmény. A kap-
csolatom jó vele, ami annak kö-
szönhető, hogy igyekszem eleget
tenni a rám bízott feladatoknak.

– Nehéz volt bekerülni a kez-
dőcsapatba. Már-már attól tar-
tottam, hogy nem fog sikerülni...
– Neagoe kedveli azokat a játé-

kosokat, akik „életüket adják” a pá-
lyán. Ha nem bírod az iramot, ha
nem küzdesz kellőképpen, akkor a
kispadra kerülsz, vagy még oda
sem! Örülök, hogy a kezdőcsapat
tagja vagyok, s mindent megteszek,
hogy az is maradjak.

– Úgy tűnik, jó irányban halad-
tok a kiesés elkerülése érdeké-
ben. Neked mi erről a
véleményed? Bent marad a
Sepsi az első ligában?
– A rájátszásban veretlen a csa-

pat, úgy érzem, jó irányban hala-
dunk! Edzőnk egyik vágya, hogy
veretlenül fejezzük be a küzdelme-
ket. Nem félek a kieséstől, úgy
érzem, hogy a csapat megérdemli a
bentmaradást, de a fociban minden
lehetséges. Mindent megteszünk,
hogy a Sepsi elkerülje a kiesést!

– Úgy tudom, Hadnaggyal csa-
ládi barátok is vagytok... Mesélj
egy kicsit erről!
– Igen, Hadnagy Attilával na-

gyon közeli kapcsolatban vagyunk.
A családokkal is összejárunk, sok
időt töltünk együtt a pályán kívül is.
Attila csodálatos ember, kiváló já-
tékos, nem hiába a szurkolók ked-
vence. Rengeteget tett a klubért, s
ezért nagyon sokan felnéznek rá.

– Egyes hírforrások szerint
azért távoztál a Botoşani együt-
tesétől, mert úgy érezted, ma-
gyar nemzetiségű játékosként
nincs esélyed bekerülni a román
válogatottba. Két évvel ezelőtt
kiváló formát mutattál, aztán a
Diósgyőrnél nem sikerült bizo-
nyítani. Mint ismeretes, to-
vábbra is a DVTK játékosa
vagy, csak kölcsönadtak a Sep-
sinek. Hogyan tovább? Szívesen
maradnál? Ha kiesik a csapat,
távozni fogsz?
– Ezt sosem tagadtam. Úgy érez-

tem, hogy jó formában játszom, s
talán megérdemeltem volna, hogy
kerettag legyek... Nyáron valóban
vissza kell térnem Diósgyőrbe,
aztán meglátjuk, hogyan tovább.
Egyelőre azonban az foglalkoztat,
hogy minél jobban teljesítsek az
OSK színeiben. Ez a csapat, ez a
város, ezek a remek szurkolók meg-
érdemlik, hogy mindent megte-
gyünk a pályán. Sokadszor
mondom el: nem szabad kiesnünk,
bent fogunk maradni!

– Úgy tudom, Barcelona-szur-
koló vagy. Mi a véleményed a
Roma elleni BL-kudarcról? Ki
nyeri a Bajnokok Ligáját?
– Ellenkezőleg... Real Madrid-

szurkoló vagyok, örültem a Roma
győzelmének! A Real egy szeren-
csés tizenegyessel jutott tovább, de
kiváló játékosok erősítik. Szurko-
lok, szorítok, hogy Ronaldóék nyer-
jék a BL-serleget...
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Sepsi OSK: Mindent megtesznek a bentmaradásért!

A Debrecen elleni egygólos sikerével 
élre állt a Videoton

Eredményjelző
A magyar labdarúgó NB I. 27.
fordulójában a következő
eredmények születtek: Diós-
győr – Puskás Akadémia 0-1,
Ferencváros – Paks 2-2, Bu-
dapest Honvéd – Újpest 0-0,
Vasas – Mezőkövesd 0-0,
Szombathelyi Haladás – Bal-
maz Kamilla Gyógyfürdő 0-0,
Videoton – Debreceni VSC 
1-0.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga, 27. forduló: Videoton FC – Debreceni VSC 1-0 (1-0) Felcsút, 2524 néző, vezette: Vad II.
Gólszerző: M. Scepovic (20.).
Sárga lap: Vinícius (55.), Nikolov (61.), Stopira (65.), Lazovic (88.), illetve Varga K. (82.), Szatmári Cs. (87.), Mengolo
(92.).
Videoton: Kovácsik – Nego, Juhász R., Vinícius, Stopira – Kovács I., Nikolov, Huszti (84. Fiola) – Lazovic (93.
Szolnoki) – S. Scepovic, M. Scepovic (69. Varga J.).
DVSC: Nagy S. – Jovanovic, Mészáros N., Kinyik, Szatmári Cs., Barna (62. Sós) – Tőzsér, Filip, Varga K. (85. Tisza)
– Takács T. (69. Mengolo), Tabakovic.

Eredményjelző
* 1. liga, felsőházi rájátszás, 6. forduló: Konstancai Viitorul – Bukaresti FCSB 2-2. Az élcso-
port: 1. FCSB 42 pont, 2. CFR 39, 3. Craiova 34.
* 1. liga, alsóházi rájátszás, 6. forduló: Bukaresti Dinamo – Temesvári Poli ACS 1-0, Concor-
dia Chiajna – Voluntari FC 0-1. Az élcsoport: 1. Dinamo 35 pont, 2. Botoşani 28, 3. Voluntari
21, 4. Sepsi OSK 19.
* 2. liga, 30. forduló: Brăila – Clinceni 5-2, Temesvári Ripensia – Nagyszeben 0-1, Nagyváradi
Luceafărul – Baloteşti 4-1, Suceava – Afumaţi 0-1, Miroslava – Călăraşi 0-1, Zsilvásárhely –
Arad 1-1, Marosvásárhelyi ASA – Mioveni 0-3 (hivatalból), Temesvári Politehnica ASU – Szat-
márnémeti 3-0 (hivatalból), Piteşti – Bukaresti Metaloglobus 3-0. Az élcsoport: 1. Călăraşi
74 pont, 2. Nagyszeben 71, 3. Târgovişte 58.
* 3. liga, I. csoport, 23. forduló: Románvásár – Szászhermány 1-2, Paşcani – Focşani 0-4, Li-
eşti – Galaci Metalosport 3-0 (hivatalból), Valea Mărului – Székelyudvarhely 0-3 (hivatalból),
Csíkszereda – Bákói Aerostar 3-0, Kézdivásárhely – Galaci Oţelul 1-2, Dărăbani – Rădăuţi 2-
1. Az állás: 1. Aerostar 52 pont, 2. Oţelul 49, 3. Csíkszereda 49, ...10. Kézdivásárhely 26, 11.
Székelyudvarhely 25.
* 3. liga, V. csoport, 23. forduló: Kudzsir – Magyargáld 2-3, Medgyes II – Dés 1-0, Kolozsvári
Sănătatea – Vidombák 3-0, Szászrégeni Avântul – Magyarigen 0-3, Lénárdfalva – Kolozsvári
CFR II 2-1, Radnót – Tasnád 0-1, Felek – Kolozsvári U 0-1. Az állás: 1. Kolozsvári U 53 pont,
2. Magyarigen 44, 3. Lénárdfalva 43, ...10. Avântul 28, ...13. Radnót 13.

1040.
Szerkeszti: Farczádi Attila

CFR–FCSB: pontlevonást kérnek 
a kolozsváriak a magyarellenes 

kijelentések miatt

Fülöp István (b) ölelgeti a gólszerző Hadnagy Attilát (k): pályán és pályán kívül is jól megértik
egymást.                                                                                                            Fotó: Tókos Csaba

Berekméri Edmond

Ranglista

1. Videoton 27 17 7 3 56-25 58
2. Ferencváros 27 16 8 3 58-25 56
3. Újpest 27 9 11 7 35-34 38
4. Debrecen 27 10 7 10 44-35 37
5. Honvéd 27 10 7 10 41-44 37
6. Paks 27 9 9 9 40-43 36
7. Puskás Akadémia 27 8 9 10 32-39 33
8. Szombathely 27 9 4 14 29-41 31
9. Diósgyőr 27 8 6 13 40-44 30
10. Balmazújváros 27 6 10 11 29-38 28
11. Mezőkövesd 27 6 10 11 30-47 28
12. Vasas 27 7 6 14 32-51 27



Nemrégiben múlt egy éve, hogy
93 éves korában elhunyt minden
idők egyik legismertebb marosvá-

sárhelyi labdarúgója, Józsi Dezső,
aki a valamikori helyi Monopol, At-
tila SE, Locomotiva csapatainál fut-
ballozott. S mint köztudott, ő volt a
Maros Megyei Labdarúgó-egyesü-

let játékvezetői testülete alelnöké-
nek, Cseh Gábornak a nevelőapja.
Az évforduló alkalmából felidézzük
pályafutása jelentősebb pontjait.

A labdarúgást az akkori bőrgyár
Monopol törpecsapatában kezdte,
majd az ifjúságiaknál folytatta, ahol
Páll József volt az edzője; onnan
1941-ben átkerült az Attila SE-hez,
amely akkor a B osztályban szere-
pelt, akárcsak az MTE, az MSE és
a MÁ. A katonai szolgálatot Szász-
régenben teljesítette 1943–1944-
ben, de a hétvégeken az Attila SE
színeiben játszott. 

1945-ben a Szovjetunióba depor-
tálták többedmagával, ahol három
évig és nyolc hónapig a lágerbeli
foglyok együttesét erősítette.

Leszerelése után a Cukorgyárnál
(Kiss Árpád keze alatt), majd a
brassói Metrom csapatánál futbal-
lozott, onnan tért vissza a marosvá-
sárhelyi Locomotivához, amellyel
1952-ben a 4., 1953-ban az 5. he-
lyen végeztek az A osztályban. 

Józsi Dezső jobbösszekötőként
vagy csatárként vált ismertté, 1952-
1955 között a néhai Vakarcs Domo-
kossal tagja volt a román válogatott
bővített keretének is, majd 1952-
ben a fővárosi Locomotivánál sze-
repelt kölcsönben.

1955-ben a marosvásárhelyi Lo-
comotiva zsinórban a 9. szezont töl-
tötte az A osztályban a néhai Dobay
István és Kiss Árpád edzősége alatt.
Akkor Józsi csapattársai voltak töb-
bek közt: Lukács Elek, Boroş Titus,
Stroe, Crişan, Vakarcs I., Kajlik
Öcsi, Fülöp, Nagy F., Szász B., Ka-
tona, s persze élete végéig jó ba-
rátja, Gierling György is.

Az egykori kiváló labdarúgó
1963-ig folytatta sportolói pályafu-
tását a város legismertebb együtte-
sében, amely többször nevet
változtatott az évek folyamán
(Energia, Locomotiva, Recolta,
Avântul, Mureşul), de amikor 39
évesen befejezte az aktív sportolást,
akkor sem vált meg e sportágtól,
előbb edző-játékosként, majd edző-
ként folytatta a tevékenységét a
Maros-parti városban. 

1963-tól 1967-ig a helyi Lemna-
rult edzte, a keze alól került ki töb-
bek közt Czakó János is, aki az
akkor B osztályos Mureşulban foly-
tatta. 

1968-tól a Nyárád mentén dolgo-
zott, hat évig volt Nyárádszereda
csapatának az irányítója, utána két
éven át a helyi/megyei bajnokság-
ban szereplő Cukorgyár alakulatát
vezette. 

1979-ben mondott véglegesen
búcsút edzői pályafutásának.

Mintegy tíz évig minden szerdán
találkozott barátaival (többek közt
Gierling György, Czakó János, Ka-
nyaró György, Sikó Árpád, Csifó
Miklós, Sikó Árpáddal, dr. Halmá-
gyi Imre, Floarea Ispir, Soós János,
Szalkay József, Tiberiu Bidiga, Sza-
lai József, Kanyaró Attila, a néhai
Iuliu Curtifan, Fodor Sándor (S),
Kiss Madocsa, Albert József), min-
dig jól érezte magát társaságukban. 

2014-ben, amikor az idősotthon-
ban interjút készítettem vele, nagy
szeretettel mesélt életéről: labdarú-
gói és edzői pályafutásáról, nem
utolsósorban családjáról. 

Felidézek egy rövid részletet az
akkori interjúból, azt a részt,
amelyben a családjáról mesélt:
„Cseh Gábor mindössze három és
fél éves volt, amikor megismertem.
Mindig is nagyon szerettem, és
saját fiamnak tekintettem, mindig
büszke voltam, vagyok rá. Sajnos,
az első feleségem viszonylag fiata-
lon meghalt, s egyetlen fiam nem
kedvelte meg a labdarúgást.
Amúgy mindig is harmonikus csa-
ládi életet éltem, a családom volt a
mindenem”.

Nyugodjon békében!
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Czimbalmos Ferenc-Attila

In memoriam Józsi Dezső (1924-2017)

Józsi Dezső és jó barátja, Gierling György

Bizonyítottak az MSE 
fiataljai a kupában

A labdarúgó-Románia-kupa a megyei szakasz nyolcaddöntő-
jével folytatódott az elmúlt hét közepén. Az egyik legkiegyen-
súlyozottabb mérkőzést Harasztkeréken rendezték, ahol az 5.
ligában éllovas házigazdák a 4. liga éllovasát, a Marosvásárhelyi
MSE-t fogadták. A szintkülönbségnek elvileg ugyan hamarabb
meg kellett volna mutatkoznia, azonban a vendégcsapat a kupa-
sorozatban azokat a játékosokat küldi pályára, akik kevesebb le-
hetőséget kapnak a bajnokságban, illetve az U17 és U15
korosztályos csapataiból biztosít játékalkalmat a felnőttcsapat-
ban a legjobbaknak.

„A nagyon fiatal játékosaimnak igazi megmérettetés volt a
találkozó – mondta erről a meccs után Fehér Csaba, az MSE ed-
zője. – Hat nagyon fiatal, 15-16 éves labdarúgóval kezdtük a
mérkőzést, amikor pedig befejeztük, 8 ifjúsági játékosunk volt
a pályán. Jól építettük fel a támadásokat, labdabirtoklásban fe-
lülmúltuk az ellenfelet, a kapu előtt pedig kitűnően, hidegvérrel
döntöttek a játékosaim. Gratulálok nekik is és a mindennapok-
ban őket felkészítő utánpótlásedzőknek is a jól végzett munká-
ért.”

Az egyenetlen talajú harasztkeréki pályán a házigazdák kezd-
tek jobban, kihasználva jobb fizikai erejüket, és Bodó révén ve-
zetést is szereztek. A fiatal MSE-csapattagok – akik mellett
néhány tapasztalt játékos is helyet kapott, ez pedig magabiztos-
ságot kölcsönzött nekik – azonban egyre bátrabban vették fel a
fizikai küzdelmet is az ellenféllel, az idő múlásával pedig meg-
mutatkozott, hogy rendszeres edzésmunkát végeznek, míg a
házigazdáknak lankadt az erejük. A rendes játékidő végéig még
csak egyenlíteni tudott az MSE, a hosszabbításban azonban tel-
jesen elfogyott a házigazdák szuflája, és a vendégcsapat négy-
szer is betalált, alaposan kidolgozott támadások befejezéseként.

A Románia-kupa negyeddöntős mérkőzéseit májusban ren-
dezik, a párosítást még nem közölte a megyei labdarúgó-egye-
sület.

Eredményjelző

A labdarúgó-Románia-kupa megyei nyolcaddöntőjének
eredményei: Mezőceked – Nagysármás 5-7 (büntetőkkel),
Magyarsáros – Dicsőszentmártoni Unirea Tricolor 1-3, Ke-
relőszentpál – Marosludas 1-7, Somosd – Segesvári Pro Ti-
neret törölve, Harasztkerék – Marosvásárhelyi MSE 1-5
(hosszabbítás után), Marosoroszfalu – Marosmagyaró 4-1,
Görgénysóakna – Szováta 2-1, Csittszentiván – Náznánfalva
2-0.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó-Románia-kupa, megyei nyolcaddöntő: Haraszt-
keréki Farel – Marosvásárhelyi MSE 1-5 (1-0, 1-1)

Haraszterék, vezette: Gabriel Rotar – Ioan Orosfoian,
Szabó Kálmán (mind Marosludas). Ellenőr: Constantin
Lungu (Marosvásárhely).

Gólszerzők: Bodó (16.), illetve Ciula (63.), Balázs Norbert
(95., 110.), Deteşan (101., 103.).

Sárga lap: Osváth (97.).
Harasztkeréki Farel: Bálint – Józsa, Gubaş, Pintilia, Szőke,

Calo (100. Trinnes), Berecki, Chirtes, Szöllősi, Bodó, Orme-
nişan.

MSE: Rigmányi – Balázs Sz. (117. Novák), Bucur, Nagy,
Mihály-Schiller, Totó (89. Szabó), Balázs N., Finna (62. De-
teşan), Erdős-Balizs (68. Osváth), Tüzes (105. Török), Ciula. 

Marosoroszfalu maradt 
az MSE sarkában

A labdarúgó 4. liga 21. fordulójá-
nak rangadóját Marosoroszfaluban
rendezték, ahol a 2. és 3. helyezet-
tek, a házigazdák és Szováta csapata
csapott össze. A találkozót végül a
házigazdák nyerték 3-2-re, olyan
körülmények között, hogy két perc-
cel a vége előtt még Szováta veze-
tett 2-1-re. Marosoroszfalu a 88.
percben egyenlített, és a hosszabbí-
tás 3. percében megszerezte a győz-
tes gólt is. Ennek a három pontnak
köszönhetően a tavalyi bajnok ma-
radt gyakorlatilag az egyetlen csa-
pat, amely továbbra is ott lohol az
éllovas MSE sarkában, nem en-
gedve meg az utóbbinak több botlás
lehetőségét.

Az éllovas MSE amúgy ebben a
fordulóban nem is engedett ki ponto-
kat a kezéből, hiszen Nagysármáson
könnyed győzelmet aratott. Nem ját-
szott a legjobb formában a marosvá-
sárhelyi csapat, de ez is elég volt a
gólzáporos sikerhez a házigazdák
ellen. Deteşan már a 3. percben veze-
téshez juttatta a csapatát, miután re-
mekül fordult le a védőjéről, aztán a
10. percben Dudás fejese a kapufáról
pattant vissza. Nagysármás Ormeni-
şan révén próbálta veszélyeztetni
Kristály kapuját, de túlzásba vitte a
cselezést, és akkor sem jutott helyze-
tig, ha öt-hat ellenfélen is túljutott. Az
MSE viszont szünetig még kétszer
betalált: először Dudás révén, akit
Deteşan passza hozott „kihagyhatat-
lan” helyzetbe, hogy lefújás előtt
ismét Deteşan küldje az üres kapuba,
miután visszakapta a gólpasszt Du-
dástól. 

Újrakezdés után nőtt az MSE nyo-
mása, de a játékosai sokszor túlbo-
nyolították a játékot. Azért még
rúgtak néhány gólt is. A hosszú lab-
dával indított German gurított el Sârb
mellett, aztán Iernuţan ért egy töre-
dékmásodperccel hamarabb a labdá-
hoz, mint a sármási kapus, és még
éppen elpöccintette mellette. Több el-
könnyelműsködött támadás mellett
aztán Ungur vezette rá egyedül és
rúgta a hálóba a kiszolgáltatott hálóőr
mellett, míg a hosszabbítás percei-
ben, miután a kapu torkából sem ta-
láltak be a vendégcsatárok, a
kipattanó labdát végül Moldován tá-
voli lövéssel küldte a bal alsóba.
Nagysármásnak 0-6-nál lett volna
szépítésre lehetősége, de a védőket
megelőző Lumperdean nem tudta át-
emelni a kimozduló Kristályon.

Fehér Csaba, az MSE edzője sze-
rint kötelező volt 3 pont begyűjtése,
és miután az ellenfél nem igazán

tudta veszélybe sodorni az MSE ka-
puját, egyszerűbb volt a győzelem
megszerzése, mint gondolták volna.

A labdarúgó 4. ligában sűrű hét kö-
vetkezik, hiszen szerdán lejátsszák a
március végéről a havazás miatt elha-
lasztott 17. fordulót, szombaton pedig
a 22.-et. Tekintve, hogy az MSE szá-
mára a hátramaradt mérkőzések

közül a talán két legnehezebb van
soron, Dicsőszentmártonban, illetve
hazai pályán Marosludassal, nagyvo-
nalakban eldőlhet a bajnoki cím
sorsa. Marosoroszfalu Dánost fo-
gadja, majd Dicsőszentmártonba lá-
togat, így a dicsőiek akár a bíró
szerepét is betölthetik ebben a küzde-
lemben.

Ranglista
1. MSE 19 16 3 0 89-18 51
2. Marosoroszfalu 19 15 1 3 75-24 46
3. Marosludas 18 14 1 3 59-14 43
4. Szováta 18 13 2 3 53-31 41
5. Atletic 19 9 5 5 49-24 32
6. Gaz Metan 19 9 5 5 47-32 32
7. Nyárádtő 18 8 3 7 51-33 27
8. Nyárádszereda 19 7 3 9 51-48 24
9. Ákosfalva 19 6 5 8 32-32 23
10. Dicsőszentmárton 18 6 3 9 34-49 21
11. Náznánfalva 19 4 2 13 27-55 14
12. Kutyfalva 19 4 2 13 41-78 14
13. Mezőméhes 18 4 0 14 22-61 12
14. Nagysármás 19 3 3 13 26-82 12

15. Dános 19 2 2 15 26-101 8

Eredményjelző

A labdarúgó 4. liga 21. fordulójában a következő eredmények születtek:
Marosludas – Dános 13-0, Nagysármás – Marosvásárhelyi MSE 0-7, Ma-
rosvásárhelyi Gaz Metan – Náznánfalva 5-1, Nyárádszereda – Kutyfalva
6-3, Marosoroszfalu – Szováta 3-2, Mezőméhes – Ákosfalva 0-3 (hivatal-
ból), Nyárádtő – Marosvásárhelyi Atletic 1-1. A Dicsőszentmártoni Unirea
Tricolor állt.

Jegyzőkönyv

Labdarúgó 4. liga, 21. forduló: Nagysármási ASC – Marosvásárhelyi
MSE 0-7 (0-3)

Vezette: Alin Paşcan – Gaşpar Vlăduţ, Răzvan Botoşer (mind Marosvá-
sárhely). Ellenőr: Szatmári Tibor (Marosvásárhely).

Gólszerzők: Deteşan Emil (3., 44.), Dudás (32.), German (55.), Iernuţan
(56.), Ungur (81.), Moldován (90+1.).

Sárga lap: Chiluţ (61.), illetve Mihály (28.), German (74.).
Nagysármás: Sârb (59. Kenderesi) – Michi I (29. Roşca), Jimborean,

Trif, Chiluţ (65. Michi II), Bobiş, Deteşan Fl., Ormenişan, Gabor (59. Ivan),
Lumperdean, Hulpe (55. Lăcătuş). 

MSE: Kristály (79. Rigmányi) – Bucur, Mihály (59. Kádár), Silaghi,
Iernuţan, Ungur, German (79. Erdős-Balizs), Moldován, Dudás, Deteşan
E. (61. Velichea), Tamás (45. Ruja).



A Rába ETO 6-1-re kikapott a
Sporting CP csapatától az UEFA
Futsal Kupa négyes döntőjének
első napján, így vasárnap, a lapzár-
tánk után kezdődött mérkőzésen a
bronzéremért lépett pályára az FC
Barcelona ellen.

A győriek jóvoltából először
szerepel magyar együttes a sorozat
négyes döntőjében. 

A spanyol Javier Rodríguez irá-
nyította meglepetéscsapat bizony-

talanul kezdett, a kétszeres ezüstér-
mes portugálok az első percben ve-
zetést szereztek, a harmadikban

pedig már két gólra nőtt az elő-
nyük. A pontosabban és határozot-
tabban futballozó Sporting a
szünetig még háromszor talált a
győriek kapujába, az ötödik gól
üres kapuba esett négy másodperc-
cel a játékrész vége előtt.

A második félidőben kiegyenlí-
tettebb volt a játék, a Sporting nem
támadott akkora lendülettel, mint
az első húsz percben, az ETO pedig
többször jutott el lövésig, és né-
hány ígéretes helyzetet is kialakí-
tott. A szépítő találatot Sáhó
Kristóf szerezte a 35. percben. A
végeredmény a 38. percben alakult
ki Dieguinho találatával. 

A döntőben a tavaly is finalista
Sporting a késő esti spanyol elő-
döntő nyertesével, a címvédő Inter
Movistarral mérkőzött tegnap késő
este, a bronzmérkőzés után.

Meglepő eredménnyel zárult
a női röplabda A1 osztály,
amelyet a Bukaresti CSM
nyert meg a Bajnokok Ligája
négyes döntőjébe jutott cím-
védő Balázsfalva előtt. A fővá-
rosiak háromszor is nyertek
Balázsfalvával, kétszer ráadá-
sul idegenben, míg a címvédő
csak egyszer tudta legyőzni a
riválisát, akkor is ötjátszmás
mérkőzésen.

A női röplabda A1 osztály ráját-
szását egyébként az első hat hely-
zett részvételével rendezték, újabb
oda-vissza körrel, március 3. és áp-
rilis 21. között. Az európai kupasze-
replés jogát a CSM Târgovişte és a
Bákói Ştiinţa szerezték még meg. A
Marosvásárhelyi CSU Medicina,
amely az alapszakaszt a 10. helyen
végezte, már nem volt érdekelt a rá-
játszásban. Sőt, miután a bajnoksá-
got csonkán, csupán tíz csapattal
rendezték, törölték az alsóházi foly-
tatást, mert nem esett ki senki. Va-
lóságos mennyei manna volt ez a
Medicina számára, amely kifogyott
minden erőforrásból, így amúgy is
nehezen tudta volna előteremteni a
pénzt a rájátszásra.

Ilyen körülmények között felve-
tődik a kérdés, hogy indul-e az 
ősszel az élvonalban. CSU Medi-
cina néven semmiképpen – vallotta
be az egyetemi klub igazgatója. La-
urenţiu Magdaş elmondta, megtart-

ják a kiválósági központban sze-
replő ifjúsági csapatokat, a város tá-
mogatása nélkül azonban
teljesítményre hajtó felnőttcsapatot
képtelenek fenntartani. „Szőröstül-
bőröstül átadjuk a csapatot a városi
sportklubnak” – mondta.

A marosvásárhelyi női röplabda
tehát abban az esetben marad az új
idényben az élvonalban, ha a CSM
keretében felépítik a csapatot (azért
nem írjuk, hogy létrehozzák a szak-
osztályt, mert papíron már létezik).
Egyelőre még nagyon ködös, hogy
mi is lesz belőle, de ha hinni lehet a
híreszteléseknek, a Medicina erős
háttérembere, Constantin Copotoiu
professzor, a MOGYE volt rektora
lehet a CSM keretében működő
röplabda-szakosztály elnöke vagy
legalább tiszteletbeli elnöke, ami
valószínűsíti, hogy az ősszel is lesz
marosvásárhelyi csapat a női röp-
labda-élvonalban. Hogy milyen
szintű, az majd csak a bajnokság
kezdetekor derül ki. Mint ahogy azt
sem tudjuk még, hol fogja játszani
a csapat a hazai mérkőzéseit. Ra-
gaszkodik-e továbbra is a Pongrácz
Antal csarnokhoz (ez a CSU Medi-
cina tulajdona), vagy inkább a több
néző befogadására alkalmas ligeti
sportcsarnokba költözik több év
után ismét, annál is inkább, hogy a
CSM elnöke (valamennyi szakosz-
tályé) a hírek szerint az a Mihai
Notar lehet, aki most a csarnokot
adminisztráló megyei sportigazga-
tóság munkatársa.

Két forduló maradt hátra a férfi-
kosárlabda Nemzeti Liga közép-
szakaszából, és még nem zárult le
a küzdelem az alapszakasz első he-
lyéért. Jelenleg Nagyszebennek
van a legnagyobb esélye a ráját-
szásba az első helyről kvalifikálni,
ám ha mindkét mérkőzését elve-
szíti, és Kolozsvár mindkettőt
megnyeri, akkor utóbbi a helyére
léphet, illetve akkor is megelőzheti
a jelenlegi állovast, ha Szeben nem
veszít Temesváron, ám ebben az
esetben a pontkülönbség is szere-
pet játszhat az utolsó fordulóban,
az egymás elleni meccsen. Bonyo-
lítja a helyzetet, hogy a Steaua
CSM is lesben áll, és ha a két rivá-
lis egyaránt veszít az utolsó előtti
fordulóban, az utolsóban pedig Ko-
lozsvár nyer Nagyszeben ellen,

akkor pontszámban két sikerrel be-
érheti őket, és igen bonyolult szá-
mítással, az összes egymás elleni
meccs pontkülönbségével dől el a
végső sorrend.

Ami biztos, hogy Temesvár az
5., Piteşti a 6. helyről kezdi a ráját-
szást, Craiova és Galac pedig egy-

más elleni meccsen döntik el, hogy
ki jut a 7., ki a 8. helyről a play-
offba.

Közben pedig a Maros KK,
amely a középszakasz előtt vissza-
lépett, matematikailag is visszacsú-
szott az utolsó helyre. No, nem
mintha számítana valamit...

A hazainak számító korondi
vereséget követően Csíksze-
redában is nagy különbség-
gel maradt alul a
Marosvásárhelyi City’us te-
remlabdarúgó csapata az 1.
liga alsóházi rájátszásának
első körében. Ez azt jelenti,
hogy a Csíkszeredai Imperial
Wet megőrzi a helyét az élvo-
nalban, a City’us számára
pedig már nincs botlási lehe-
tőség, ha a következő idény-
ben is az első osztályban
szeretne szerepelni.

Eleve nem sok esély volt az Im-
perial Wet ellen, amely csak egy
véletlen folytán maradt ki a felső-
házból. A fiatal marosvásárhelyi já-
tékosok már az első perctől
vészkapussal álltak fel, minden bi-
zonnyal a sorsdöntő találkozókra
készülve, az alsóházi rájátszás má-
sodik körében, de már az első lab-
dát elveszítették. Ebből még nem
született ugyan gól, de Csíkszereda
szünetig nyokcszor vette be a ma-
rosvásárhelyi kaput. A folytatásban
is az Imperial Wet gyártotta a gó-
lokat, a City’us először 11-0-nál

szépített: egy szabadrúgást köve-
tően Nagy pöcintette be a kapufa
tövéből Pop labdáját, majd 14-1-
nél ellentámadásból Pop szerzett
még egy találatot.

A következő körben a City’us
vagy Sepsiszentgyörgy, vagy Resi-
cabánya ellen játszik két győzele-
mig, a másik ágon az első meccset
meglepetésre a Sepsi Futsal nyerte,

az első resicabányai visszavágót
lapzárta után rendezték. Akárki
lesz is azonban az ellenfél, aki el-
veszíti a sorozatot, a következő
idényt a másodosztályban kezd-
heti. A győztes sem szabadul meg
véglegesen a gondoktól, hisz oda-
vissza pótselejtezőt kell játszania a
2. liga második helyezettjével. Idő-
pontokat még nem tűztek ki.

2018. április 23., hétfő ___________________________________________________SPORT _______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

City’us: gólzáporos vereség a visszavágón is

Bálint Zsombor

A Sopron játékosai örülnek a női kosárlabda Euroliga elődöntőjében játszott Sopron Basket –
Yakin Dogu Üniversitesi mérkőzés után.                                               MTI Fotó: Krizsán Csaba

Padlón a magyar csapat, ünnepelhettek a portugálok

Eredményjelző
Női kosárlabda Euroliga négyes döntő, elődöntő:
* Sopron Basket – Yakin Dogu Üniversitesi (török) 68:65 (19-12, 21-18, 16-16, 12-
19)
Pontszerzők: Turner 19, Salvadores 16, Fegyverneky 10, Crvendakic 10, Milova-
novic 9, Jovanovic 2, Page 2, illetve Vandersloot 15, McBride 12, Hollingsworth 11,
Lavender 10, Eldebrink 7, Turgut 4, Gruda 3, Caglar 3
* Jekatyerinburg (orosz) – Dinamo Kurszk (orosz) 84:77 (23-21, 19-22, 27-16, 
15-18)

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 1. kör, 2. menet: Csíkszeredai Imperial
Wet – Marosvásárhelyi City’us 14-2 (8-0)
Csíkszereda, Erőss Zsolt sportcsarnok. Vezette: Daniel Pop (Piteşti), Liviu Chiţă
(Piteşti). Tartalék: Marius Traşcă (Piteşti). Ellenőr: Ilie Şandru (Piteşti).
Gól: Kurkó (2.), Szőcs László (6., 16.), Nuninho (9., 24., 33.), Cesar (12., 35., 36.),
Birtalan (15., 15., 22.), Alvaro (17.), Pavel (25.), illetve Nagy, Pop.
Imperial Wet: Dospinescu – Alvaro, Cesar, Nuninho, Pavel, Szőcs László, Dobri,
Birtalan, Balog, Kurkó, Szőcs Loránd, Tankó, Pinto. 
City’us: Coman – Pop, Boroş, Iszlai, Nagy, Kiss, Luduşan, Dobai.

Eredményjelző
A teremlabdarúgó 1. liga felsőházi rájátszásának 1. fordulójában a következő
eredmények születtek:
* 1. csoport: Temesvári Informatica – Jászvásári Politehnica CSM 6-3. A Dévai
Autobergamo állt.
* 2. csoport: Székelyudvarhelyi FK – Dunărea Călăraşi 8-1. A Galaci United állt.
A teremlabdarúgó 1. liga alsóházi rájátszása 1. körének 2. menetében: Resica-
bányai Munkás – Sepsi Futsal lapzárta után, Csíkszeredai Imperial Wet – Maros-
vásárhelyi City’us 14-2 (összesítésben 2-0).

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

Sípszó után című műsorának meghívottja Ispir Cristian, a H2O vízilab-
dacsapatának edzője.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga középszakaszának 29. és 30. fordulójában a kö-
vetkező eredmények születtek: 
* felsőház: Bukaresti Steaua CSM – Nagyszebeni CSU 77:73, Temesvári SCM –
Kolozsvári U 83:79, BCM U FC Argeş Piteşti – Nagyváradi CSM 93:98, Nagysze-
beni CSU – Nagyváradi CSU CSM 93:92, Bukaresti Steaua CSM – Temesvári
SCM 84:81, Kolozsvári U – BCM U FC Argeş Piteşti 90:81.
Az állás: 1. Nagyszeben 53 pont, 2. Kolozsvár 52, 3. Steaua CSM 51, 4. Nagyvá-
rad 50, 5. Temesvár 48, 6. Piteşti 44.
* alsóház: Jászvásári Politehnica – SCM U Craiova 89:117, Temesvári Timba –
Galaci Phoenix 63:82, Jászvásári Politehnica – Temesvári Timba 82:117, Galaci
Phoenix – Bukaresti Dinamo 111:55.
Az állás: 1. Galac 46 pont, 2. Craiova 44, 3. Timba 36, 4. Jászvásár 34, 5. Dinamo
30, 6. Maros KK 28.

Eredményjelző
Teremlabdarúgó UEFA Futsal Cup, elődöntő: Sporting CP (portugál) – Rába ETO
6-1 (5-0)
Gólszerzők: Alex Merlim (1.), Cardinal (3., 11.), Cavinato (13.), Diogo (20.), Die-
guinho (38.), illetve Sáhó (35.).
A másik elődöntőben: Inter Movistar FS (spanyol) – FC Barcelona (spanyol) 2-1
(1-0)

Befejeződött 
a női röplabda A1 osztály

A házigazda Sopron Basket iz-
galmas hajrában legyőzte a török
Yakin Dogu Üniversitesit pénteken
a női kosárlabda Euroliga négyes
döntőjének második elődöntőjében:
Milovanovic 1,2 másodperccel a
vége előtt triplát dobott, ezzel nyert
a magyar bajnok, amelynek ellen-
fele a lapzártánk után befejeződött
vasárnapi fináléban a Jekatyerin-
burg volt.

Roberto Iniguez, a Sopron mes-
tere elfogódottan nyilatkozott az
MTI-nek annak ellenére, hogy már

ötödik Euroliga-döntőjére készül.
„Egy pillanatra sem bizonytalanod-
tam el, amikor láttam, hogy Milo-
vanovicnak kell eldobnia a
sorsdöntő kosarat. Kézproblémák-
kal küszködött, kevesebbet vállalt
ma a szokásosnál, de biztos voltam
benne, hogy bedobja. Klasszis játé-
kos, és ezt most is bizonyította.”

Magyar csapat még sosem vívott
Euroliga-döntőt, a Sopron 2009-ben
és a Pécs 2005-ben negyedik, to-
vábbá a Pécs 2001-ben és 2004-ben
harmadik lett a Final Fourban.

Az Euroliga döntőjében a Sopron

Még nem dőlt el az alapszakasz-győzelem 
a kosárlabda-bajnokságban

UEFA Futsal Kupa: nem jutott be a döntőbe a Győr 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ 4 szobás lakás a Parângului
utcában. Tel. 0740-279-793. (8096-I)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0752-576-
831. (7798)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0745-793-465. (8030)

ELADÓ kemény tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0740-570-753. (8030)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7664)

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187.
(19976-I)

KERESEK valakit, aki távollétemben
vállalná Marosvásárhelyen, a
Nagyhegyszőlőben (str. Negoiului) levő
kertem gondozását, saját
hobbikertészkedési lehetőséggel. Hívjon
a 0747-537-035 telefonszámon. (1668)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték,
szerették és tisztelték drága jó
édesanyámat, özv. KACSÓ
FERENCZNÉT szül. FODOR
ROZÁLIA, hogy ma, április 23-
án van halálának 19.
évfordulója. Kérem,
gondoljanak Rá kegyelettel.
Emlékét szeretettel őrzi
leánya, Éva, unokája, Emese
és annak férje, Levente. (7985)

Minden évben eljön a nap,
mely szívünkbe csak fájó
emléket hoz. Könnyes az út,
amely a sírodhoz vezet.
Április 23-án emlékezünk a
marosjárai születésű id.
HORVÁTH SÁNDORRA
halálának 19. évfordulóján.
Emlékét őrzi felesége, két
gyermeke: Hajni és Sándor
családjukkal. Nyugodj
békében! (7954)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 22-én a drága jó
édesanyára, özv. GIDÓFALVI
SÁNDORNÉRA szül.
SZILÁGYI ILONA halálának 6.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes a
drága jó Táti mellett! Szerető
gyermekei: Ibi és Géza,
valamint Ghiţă és családja.
(8094)!

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, a marosvásárhelyi
születésű 

TAMÁS ILONA
volt csíkszentdomokosi lakos

2018. április 19-én 61. évében,
betegségben elhunyt. Temetése
2018. április 23-án 15 órakor lesz
a mezőcsávási református teme-
tőben. Nyugodjál békében, sze-
retett Édesanyánk! 

Búcsúznak tőle szeretett
leányai: Ágnes és családja:

gyermekei: Istike és Annamari,
Barnika; Krisztina és családja:
Ernő és gyermekei: Huni, Szidi

és Nomi. (8103-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a hagymásbodoni szüle-
tésű

IMREH ILONA 
szül. Móréh 

életének 82. évében elhunyt.
Temetése 2018. április 23-án,
hétfőn 14 órától lesz a családi
háztól. 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
a drága jó feleség, szerető édes-
anya, nagymama, testvér, rokon,
barát és jó szomszéd, a marosvá-
sárhelyi születésű 

PAKUTS NAGY ÁGNES 
türelemmel és méltósággal viselt
rövid betegség után április 20-án
71. évében csendesen megpi-
hent. Utolsó útjára 2018. április
24-én 13 órakor kísérjük a maros-
vásárhelyi új kórház mögötti te-
metőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Szerető férje, Zsiga. 
Búcsúznak tőle: sógornője,

Jutka és férje, Jóska, fia, Barni
és családja, sógornője, Marika,
férje, István, lányuk, Réka, fia,

Zoltán és családjuk 
Németországból. (1666-I)

Mély fájdalommal tudatom, hogy
szerető édesanyám, a gondos-
kodó nagymama, szerető rokon,
barát és jó szomszéd, 

PAKUTS NAGY ÁGNES 
életének 71. évében, türelemmel
és méltósággal viselt rövid be-
tegség után csendesen megpi-
hent. Temetése 2018. április
24-én 13 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi új kórház mögötti teme-
tőben, református szertartás
szerint. 

Búcsúzik tőle szerető fia, Feri,
menye, Andrea és három 
unokája, Ferike, Viktória 

és Péterke. (1666-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett nagynénink, 

PAKUTS NAGY ÁGNES 
életének 71. évében rövid beteg-
ség után csendesen megpihent. 

Búcsúznak tőle: unokaöccse,
Sanyika, felesége, Júlia, fia, 

Richárd, Lajika és felesége, Ella,
kislányuk, Szidónia. 
Emlékét szeretettel

szívünkbe zárjuk. (1666-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett édesanyánk, 

özv. BOA JÚLIA 
szül. Pável 

életének 92. évében csendesen
megpihent. Temetése április 24-
én 14 órakor lesz a református te-
metőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

Gyászoló szerettei. (1670-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága édesanyánk,
özv. ASZTALOS ERZSÉBET
temetésén részt vettek és
gyászunkban osztoztak. Nyu-
godjon békében! A gyászoló
család. (8069-I)

Köszönetet mondunk minda-
zoknak, akik drága ha-
lottunk, NEMES PÁL  temetésén
részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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A Népújság  
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI 
JELENBE.

Fotó: Milvus

Április 18-án, szerdán a ma-
rosvásárhelyi Milvus Csoport
Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület tagjai a Vets
4 Wild Egyesülethez szállí-
tottak hat hattyút, amelye-
ket a magyar határ mentén
egy ipari egység ülepítőjéből
mentettek ki.

Borka-Vitális Levente állator-
vost a fehér hattyúk állapotáról
kérdeztük, melyek a Milvus Egye-
sület közösségi oldalán megosztva
fekete hattyúk benyomását keltet-
ték a rájuk tapadt fáradtolaj-szerű
szennyeződéstől. Az állatorvos el-
mondta, kemény munka árán sike-
rült négy hattyú életét
megmenteni, a tollazatukra tapadt
szennyeződéstől megszabadították
őket, de a szervezetükbe is jutott
az olajból. A mentési akció során a

siralmas állapotban lévő mada-
rakat hidratálták és infúziót is al-
kalmaztak. Péntekig négy hattyú
állapotát sikerült stabilizálni és a
Milvus menhelyére szállították
őket. Két madár azonban még kri-
tikus állapotban volt, őket az állat-
orvosi rendelőben állandó
megfigyelés alatt kell tartani. A ve-
szélyeztetett helyzetben lévő haty-
tyúk mentését a nagyváradi
környezetvédelmi őrség rendelte el
egy bejelentés nyomán. 

A készenléti felügyelőség és a
környezetvédelmi felügyelőség
munkatársainak közös erőfeszíté-
sével sikerült az ipari ülepítőből
kimenteni a hattyúkat. A marosvá-
sárhelyi madártani egyesület mun-
katársai Nagyváradon
tartózkodtak, így azonnal Maros-
vásárhelyre szállíthatták a mada-
rakat a vadállatok mentését
felvállaló  Vets 4 Wild Egyesület-
hez.

A Milvus és a Vets 4 Wild hattyúmentő
akciója
Kőolajszármazék tapadt rájuk

Szer Pálosy Piroska

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

„Te voltál a jóság, a szeretet,
téged feledni nem lehet.”
Kegyelettel és fájó szívvel
emlékezem április 23-án SZŐCS
JÓZSEFRE, drága édesapámra
halálának 25. évfordulóján.
Emléked legyen áldott, nyugalmad
csendes! Szerető leánya, Székely
Katalin és családja. (8090-I) 



2018. április 23., hétfő ___________________________________________HIRDETÉS – REKLÁM ____________________________________________ NÉPÚJSÁG 11
Közlemény

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
(székhelye: Győzelem tér 3. szám, 

telefon 0265-268-330, 190-es mellék, fax: 0365-801-856)
tájékoztatja a lakosságot, hogy

közvetlen odaítéléssel bérbe adja a Marosvásárhely megyei jogú város
magántulajdonában levő legelőket a 2013. évi 34-es sürgősségi kor-
mányendeletet módosító és kiegészítő 2018. évi 44-es törvény szerint:

A bérleti kérvényeket 2018. május 2-án 12 óráig lehet benyújtani a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, Győzelem tér 3.
szám, 13-as iroda (az intézmény iktatóhivatala).

Csak a helyi közbirtokosságnak a gazdaságok országos nyilvántar-
tásába bejegyzett állatokkal rendelkező tagjai jelentkezhetnek, a kér-
vényeket a következő okiratokkal együtt kell benyújtani:

a) az érvényes személyazonossági igazolvány másolata; 
b) megállapító bizonylat, alapító okirat/alapszabályzat, pénzügyi be-

jegyzési igazolás – jogi személyek, közbirtokossági egyesületek
(helyi állattenyésztők) esetében;

c) másolat azokról az okiratokról, amelyek alátámasztják az állatoknak
a gazdaságok országos nyilvántartásába vételét (másolat a gazda-
ságok országos nyilvántartási tagságát igazoló gazdasági kártyáról
vagy a gazdasági kártya számára vonatkozó igazolás a kerületi ál-
latorvostól);

d) igazolás a kerületi állatorvostól a gazdaságok országos nyilvántar-
tásában szereplő állatállományról, csoportok szerint; 

e) igazolás a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal alárendeltségébe
tartozó mezőgazdasági nyilvántartótól, amely alátámasztja a tulaj-
donban levő állatmennyiséget.

Az állattenyésztők egyesületeinek, jogi személyek székhelyének Ma-
rosvásárhely területén kell lennie és jogilag létre kellett jönnie legalább
egy évvel a bérleti kérelem benyújtásának időpontja előtt. Az állatte-
nyésztők egyesületeinek kérésre egy táblázatot kell benyújtaniuk az
egyesület tagjaival, a gazdaságok országos nyilvántartásában szereplő
helyi állattenyésztőkkel.

Dr. Dorin Florea 
polgármester

Marosvásárhely megyei jogú város jegyzőjeként
a Jogügyi Igazgatóság ügyvezető igazgatója,

Dianora Cătană

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

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

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

A TIMKO PÉKSÉG PÉKEKET és ELÁRUSÍTÓKAT alkalmaz. Szakmai tapasztalat nem szükséges.
Szívesen betanítunk bárkit, aki csapatunk tagjává szeretne válni. Fizetés 1800 lej kézbe. Tel. 0756-128-
313. (19953-I)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, RECEP-
CIÓST, ZÖLDÖVEZET-TISZTÍTÓT.  Tel. 0770-183-799, 0745-696-055. (20030-I)

BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐ ADMINISZTRÁTORT alkalmazunk. Fizetés 3000
lej + bónusz, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (20030-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT
alkalmaz (minimum C kategóriájú jogosítvány szükséges). Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-
címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(20042-I)

A BACKAMADARASI POLGÁRMESTERI HIVATAL versenyvizsgát szervez SOFŐRI állás meg-
határozatlan időre való elfoglalására a Backamadarasi Polgármesteri Hivatal közterület-fenntartási osz-
tályán. Az írásbeli vizsgát 2018. május 17-én 9 órától, az állásinterjút 2018. május 17-én 14 órától tartják
a Backamadarasi Polgármesteri Hivatalban. A beiratkozási iratcsomót 2018. május 8-ig kell benyújtani a
polgármesteri hivatal székhelyén. A sajátos feltételek, a könyvészet és a pályázati dosszié iratainak jegy-
zékét kifüggesztették az intézmény székhelyén. Bővebb felvilágosítás a versenybizottság jegyzőjétől igé-
nyelhető a 0265/710-290-es telefonszámon. (sz.-I)

Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező FRÖCCSÖNTŐGÉP-BEÁLLÍTÓT. Az
önéletrajzokat benyújthatják a cég székhelyén: Marosvásárhely, Călăraşilor utca 112-114. szám. Érdek-
lődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.-I)

HUMÁNERŐFORRÁS-TOBORZÓT KERESÜNK A CSAPATUNKBA! Szeretsz emberekkel kap-
csolatot tartani/kommunikálni? Van tapasztalatod a humán erőforrás terén? Akkor jelentkezz!
cv@westjobs.eu Főbb feladatkör: a vállalat munkaerő-kiválasztása, a jelöltek kezelése a kiválasztási fo-
lyamat során, új munkatársak bevezetésének koordinálása, toborzással kapcsolatos naprakész kimutatások
vezetése, a hatékonyság folyamatos fejlesztése. (sz.)

MEZŐGAZDASÁGI MUNKA. Magyarországra, Mezőhegyesre keresünk hatvanéves korig, növény-
ágazatba, mezőgazdasági munkához szokott MUNKÁSOKAT. Szállás, utazás, meleg ebéd biztosított.
Párok, csoportok jelentkezését is várjuk.  Fizetés: minimum 160.000 forinttól 220 000 forintig.  Bővebb
információ: Fekete Bálint, tel. 0740-018-955. (8097-I)

BÚTORGYÁRTÁSBAN TAPASZTALT NYÁRÁDTŐI CÉG alkalmaz gépi csiszolásra asztalost
(şlefuit mecanic în alb). Ajánlunk: vonzó bérezést, ételjegyeket, a szállítás költségeinek részleges elszá-
molását. Az önéletrajzokat az office@robex.ro e-mail-címre várjuk. Felvilágosítás a 0724-989-092-es te-
lefonszámon 8-15 óra között. (-)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Asszonydomb (Dealul Femeii) 16,78 hektár SZARVASMARHA
Bese (Besa) 25,09 hektár SZARVASMARHA 

Kiskút (Fintinita) 27,7 hektár JUH 

A bérleti díj 393,75 lej/hektár.

A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft.
személyzetválogatást szervez 

TAXISOFŐRÖK alkalmazására
Követelmények: 

– érvényes taxistanúsítvány
– ápolt külső
– udvariasság, profizmus

Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközeg
– motiváló bérezés

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

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 
vagy a 0740-535-639-es telefonszámon. 

Csak a kiválasztott  személyeket hívjuk meghallgatásra. 
A vezetőség



Marosvásárhelyen megkezdődött 
a rágcsálóirtás!

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a
lakosságot, hogy a közterületeken április 20-án megkezdő-

dött a rágcsálóirtás, melynek során patkánymérget használnak a rág-
csálók ellen. A tervek szerint a tevékenység két napig tart és a helyi
költségvetésből fedezik.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Klubnap a Víkendtelepen…
A polgármester ta-

nácsadója, Claudiu
Maior csütörtökön, áp-
rilis 19-én részt vett a

Romániai Nyugdíjasok Szövet-
sége Kovács Irma által vezetett
Maros megyei szervezetének
immár hagyományos, havonta
megszervezett klubnapján.

A polgármesteri hivatal ví-
kendtelepi vendégházában meg-
tartott rendezvényt ezúttal is a
városvezetés és a város idősei
között régóta fennálló különleges
kapcsolat fémjelezte. „Most is,
mint mindig, örömmel tölt el,
hogy a nyugdíjasszövetség tagja-
ival lehetünk. 

A Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal és a nyugdí-
jasszövetség közötti jó együttműködés arra késztet, hogy mindenkor mellettük álljunk, hallgassuk és értsük
meg igényeiket, és mutassuk ki a nagyszüleink iránti nagy tiszteletünket” – mondta Claudiu Maior, a pol-
gármester tanácsadója.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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A Surub Trade S.R.L . dinamikusan fejlődő csavargyárába 
keresünk munkatársakat a következő munkakörökbe:

fémesztergályos
Elvárásaink:
esztergályos, fémforgácsoló vagy
fémmegmunkáló szakképesítés
pontosság, megbízhatóság
lojalitás

gépbeállító, gépkezelő

Előny, de nem feltétel: 
műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezelését megtanítjuk.

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

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

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

2018 – SPANYOLORSZÁG
Repülővel Kolozsvárról, minden illetékkel

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

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

Rágcsáló- és rovarirtás
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember

13-i 313-as koncessziós szerződés alapján a Coral Impex Kft. felhívja
a lakosság figyelmét, hogy április 20–án megkezdődött a rágcsálóirtás
Marosvásárhelyen, közterületen. A felhasználandó szer a Facorat Pasta. 

Április 23-29. között rovarirtás lesz a város közterületén.
A felhasználandó szer a K-Othrine Profi EC 250 (hatóanyaga a del-

tametrin) és a Biopren 50 (hatóanyaga az S-metopren), az Egészség-
ügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából
ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek.  Kérjük, fokozottan
figyeljenek oda a gyerekekre és a háziállatokra, hogy ne kerüljön a szer
a szervezetükbe. Baleset esetén mielőbb jelentkezzenek a megyei kór-
ház sürgősségi osztályán.    Az esetleges nézeteltérések elkerülése vé-
gett emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az egyetlen
engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést vé-
gezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánház-
aknál és gazdasági egységeknél egyaránt. 

Alkalmazunk tapasztalt, profi kamionsofőröket nyerges billencs
gépjárművekre, németországi munkavégzésre. 
A nyelv ismerete előnyt jelent.
Német alkalmazás, korrekt (versenyképes) fizetés biztosítva.
Önéletrajzokat a fahrerpersonal@gmail.com e-mail-címre várunk,
érdeklődni a 0725-566-090-es telefonszámon lehet 9 és 17 óra
között. 


