
Politikai felhangokat is érintő vitát vál-
tott ki Szászrégben a Malom-árok árvíz-
védelmi munkálata. Egy korábbi,
2010-es terv alapján a vízügyi igazga-
tóság hozzáfogott a medertakarításhoz,
amelynek során fákat, cserjéket vágtak
ki. Három civil szervezet óvást nyújtott
be a vízügyi igazgatósághoz, a Román
Vizek Országos Igazgatóságához, vala-
mint a Környezetvédelmi Minisztérium-

hoz, amelyben kérték, szüntessék be a
munkálatokat, ugyanis a meder kibeto-
nozásával tönkremegy a folyó élővilága,
és ez ellentmond az EU vízügyi keret-
irányelveinek. Leálltak a munkával, köz-
vitát szerveztek, jelenleg a kivitelezők
és a civil szervezetek képviselői együtt
keresik a jobb megoldást. 

Megszüntetnék az illegális 
csatornahálózatot

Márk Endre alpolgármester a tervvel kapcso-
latban lapunknak elmondta, hogy egy jóval ko-
rábbi terv alapján fogott hozzá a vízügyi
igazgatóság a Rózsa-patak és Malom-árok med-
reinek rendbetételéhez, ahol több mint 30 éve
nem takarították ki a medret, így a lerakódások,
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Kebelében 
pusztított a medve
A medvének nem volt könnyű dolga,
mert a gazdaság három jókora kutyá-
jával találta szembe magát, de mene-
külés közben azért sikerült elrabolnia
két juhot.

____________2.
Módosítanák a
jászvásári autó-
pálya nyomvonal-
tervezetét
A szakemberek most dolgoznak az
előtanulmányokon, de a tapasztalat
azt igazolja, hogy az autópálya nyom-
vonalát a tervezőasztalon húzták
meg, az illetékesek nem jártak a hely-
színen. 

____________4.
Jótékonysági est
Udvarfalván
Leukémiával diagnosztizált fiatal nő
kezelésére gyűjtöttek, aki tavaly
menyasszonyként távozott szülőfalu-
jából. 

____________5.
Jó hangulatban
zajlott a Hófeszt
A vártnál kevesebben, mintegy há-
romszázan örültek a szép napnak,
azonban a jó hangulatú rendezvény-
ből számos következtetést is levont a
szervező Szovátai Ifjúsági Szervezet
(SZISZ).

____________6.(Folytatás a 4. oldalon)

Fotó: Nagy Tibor

Utasítás 
és végrehajthatóság

Közleményben értesültünk a Maros megyei katasztrófavédelmi
bizottság azon határozatáról, amelyben – tekintettel a korona-
vírussal való fertőzés veszélyére – arra utasítják a közintézményeket
és gazdasági egységeket, hogy fertőtlenítő berendezéseket szerel-
tessenek fel. Konkrétan a megye összes tömegközlekedési jármű-
vére, illetve az utasítás érvényes azon kulturális, turisztikai,
szociális, oktatási intézményekre, gazdasági egységekre, amelyek
a lakosságnak nyújtanak szolgáltatásokat. A rendelkezés kötelező
erejű – nyilatkozta a megye prefektusa, aki szerint a szóban forgó
intézmények és magáncégek törvényes és erkölcsi kötelessége óv-
intézkedéseket tenni a lakosság egészségének védelmében. Arról
azonban nem szól a közlemény, hogy a kötelező intézkedéseket mi-
kortól kell bevezetni, és milyen pénzalapokból kell finanszírozni. 

A magáncégek esetében nem olyan bürokratikus néhány kézfer-
tőtlenítő berendezés (mert feltételezhetően erről van szó) megvá-
sárlása, felszereltetése, ez inkább a közintézményeknél jelenthet
problémát. Ugyanis akármilyen hivatalos bizottsági rendelkezést
hoznak, a közbeszerzési jogszabályoknak meg kell felelni, a költ-
ségvetésben e célra kell legyen pénz elkülönítve. Ha például 

(Folytatás a 3. oldalon)
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Szakmai nap a mesemondás 
varázsáról

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete március 8-án,
vasárnap délelőtt 9 órától Hamuban sült pogácsa cím-
mel a mesemondás varázsáról szervez szakmai napot
a Kultúrpalotában. Előadók: Zámborszky Eszter mis-
kolci mesemondó, mesepedagógus, Kádár Annamária
marosvásárhelyi pszichológus, Szabó Enikő sepsiszent-
györgyi mesemondó, meseterapeuta. A részletes prog-
ram, illetve a jelentkezési űrlap a Kulcs
Szociálpedagógusok Egyesülete honlapján található
meg.

Aranypénz
Március 11-én, szerdán délután 5 órakor mutatják be a
Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János termé-
ben Székely Ferenc újabb beszélgetőkönyvét, az Arany-
pénzt. Meghívottak: a kötetben szereplő Farkas Árpád
Kossuth-díjas  költő, író, Kilyén Ilka színművész, Kuti
Márta szerkesztő-publicista és Székely Szabó  Zoltán
színművész, író. A kötetet  Gáspár Sándor rádiós szer-
kesztő ismerteti. Az esemény házigazdája  Nagy László
unitárius lelkész. 

Falusi Mariann lemezbemutató
koncertje

Falusi Mariann Királyok és királynők című lemezbemu-
tató koncertjére kerül sor március 5-én, csütörtökön 20
órakor a marosvásárhelyi, Sinaia/Sörház utcai
Jazz&Blues Clubban. A koncerten közreműködik Ré-
vész Richárd (zongora), Frey György (basszusgitár),
Schneider Zoltán (gitár) és Berdisz Tamász (dob).

Kamarazene-koncert Segesváron
A segesvári Gaudeamus Alapítvány szervezésében
március 4-én, szerdán Segesváron, a polgármesteri hi-
vatal dísztermében 18 órától a kolozsvári Classis Trio
ad kamarazene-koncertet, Márciusi csokor hölgyeknek
címmel.

Rendkívüli szimfonikus 
hangverseny

Március 5-én, csütörtökön 19 órakor rendkívüli szimfo-
nikus hangversenyre várják a klasszikus zene kedvelőit
a Kultúrpalota nagytermébe. Vezényel Shinya Ozaki,
zongorán játszik Demény Balázs magyarországi mű-
vész. Műsoron: Rossini-, Dohnányi-, Beethoven-művek.
A hangverseny létrejöttéhez a Kolozsvári Operabarátok
Köre és a Communitas Alapítvány nyújtott támogatást.
A hangversenyre a 20-as számú bérletek érvényesek.

Xantus Géza kiállítása
Március 4-én, szerdán 17 órakor a Bernády Házban
Xantus Géza csíkszeredai festőművész nagy sikerű ko-
lozsvári kiállítása után lép a vásárhelyi közönség elé A
végtelen vonzásában című tárlattal. Xantus Géza visz-
szatérő vendég Marosvásárhelyen. Ezúttal festménye-
iből válogat, olajképeken tűnik fel fényben fogant,
látomásos látványvilága. Alkotóművészetét a megnyitón
Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Gézengúz gyermektáncház
A Gézengúz játszóház táncházba várja a gyermekeket.
A játékos néptánc- és népdaltanulásra szerdánként
kerül sor, 17 órától 5–7 éveseknek, 18 órától 5 év alat-
tiaknak. Muzsikál Sinkó András, a Prücsök zenekar és
az Öves együttes. Helyszín: Studium Prospero Kulturá-
lis Központ, Forradalom utca 8. szám. Cserecipő szük-
séges.
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Jogi tanácsadás
Március 4-én, szerdán délután 16 órától jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd szerkesztősé-
günk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában. Az érdeklődőket
kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az
ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Kokárdakészítés
A Női Akadémia szeretettel várja az Ügyes Kezű Nők cso-
port hétfő délutánonként heti rendszerességgel megszer-
vezett tevékenységére a Divers Egyesület Avram Iancu
utca 29. szám alatti székházába azokat a 16 éven felüli lá-
nyokat, nőket, akik különböző kézműves tevékenységek
fortélyait szeretnék elsajátítani. Hétfőn, március 2-án
17.30–19.30 óra között különböző technikákkal (nemeze-
lés, gyöngyfűzés, szalagból) kokárdát készíthetnek Tóth
Csilla vezetésével. A szervezők biztosítják a tevékenység-
hez szükséges anyagot. A résztvevőktől 5 lej adományt kö-
szönettel elfogadnak, az összegyűlt adományokat a
tevékenységeken használt alapanyagra és a Játéktárra
szánják a szervezők. A tevékenységről érdeklődni a 0740-
598-563-as telefonszámon lehet naponta 18–19 óra között.

Emlékezés 1949. március 3-ra
Március 3-án, kedden  17 órakor a Castellum Alapítvány a
Vártemplom udvarán állított kopjafánál   gyertyagyújtással
és koszorúzással emlékezik a vidéki földbirtokosság 1949-
es kitelepítésére. A szervezők minden megemlékezni kí-
vánó sorstársat szívesen látnak.

A Communitas Alapítvány pályázati
tájékoztatója

Március 5-én, csütörtökön 17 órától a volt Kossuth utca 22.
szám alatt a Communitas Alapítvány munkatársai segíte-
nek az alapítvány pályázatai során felmerülő problémák
megoldásában. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
alapítványa, a Communitas meghirdette 2020. évi pályázati
kiírásait. A pályázatokkal kapcsolatosan tájékoztató körutat
szerveznek, március 2–6. között hat városba látogatnak el,
ahol az érdekelteknek útmutatást nyújtanak, feltehetik kér-
déseiket, megbeszélhetik a változásokat.

Könyvbemutató Szovátán
Március 5-én, csütörtökön 18 órától a szovátai városháza
dísztermében mutatják be Lőrincz György Szerelmes no-
vellák című kötetét. A kiadvány a helyszínen megvásárol-
ható. Szervezők: Szováta önkormányzata és a Bernády
Közművelődési Egylet.

X-Faktor-válogató
A magyarországi X-Faktor tehetségkutató stábja a műsor
10. évadához keres versenyzőket. A stáb márciusban Er-
délyben is meghallgatásokat szervez. Marosvásárhelyen
március 20-án, pénteken kerül sor a válogatásra a Jazz &
Blues Clubban. Bővebb tájékoztatás az X-Faktor Face-
book-oldalán. 

Három nap alatt félezer bírság
Február 24–26. között a Maros megyei rendőrség alkalma-
zottai 218 alkalommal kellett beavatkozzanak a megye te-
rületén, zömében a 112-es egységes hívószámon
riasztották őket. 55 bűncselekményt állapítottak meg, hat
személyt tetten értek és 522 bírságot szabtak ki 169.000
lej értékben, ugyanakkor három országosan körözött sze-
mélyt azonosítottak, 28 hajtási jogosítványt visszatartottak
és tíz forgalmi engedélyt bevontak.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska 
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Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

Istállóba tört be a medve, és ál-
latokat ölt meg Kebelében múlt
péntekre virradóra.

Cseh Imre gazdaságában okozott
jelentős károkat a nagyvad. A gazda
lapunknak elmesélte: éjszaka fél egy
táján arra lett figyelmes, hogy a kutyák
nagyon ugatnak az istállók mögött.
Amikor hátrament és kinyitotta az
ajtót, egy medvét látott az épületben.
Amint rávilágított az elemlámpával, és
a villanyt is felkapcsolta, az állat két
lábra emelkedve elordította magát, és
elmenekült.

Amint kiderült, a vad az épület
hátsó oldalán egy lészát leverve jutott
be az istállóba, ahová húsznál több juh
volt berekesztve. Az istálló közepén
egy elpusztult és egy, még élő juhot ta-
lált a gazda, mindkettőt felkoncolta a
medve. Egy másiknak az oldalát sér-
tette fel alaposabban, de a belső szer-
veit nem érintette, további négy
vemhes állat akkora ütéseket kapott,
hogy időnap előtt elhullatták fejlődő
bárányaikat. A többieknek sikerült ki-
jutni az épületből. A medvének nem
volt könnyű dolga, mert a gazdaság
három jókora kutyájával találta
szembe magát, de menekülés közben
azért sikerült elrabolnia két juhot. Eze-
ket átvonszolta a Marosvásárhely–
Nyárádszereda közötti megyei úton, és
a nyomáti erdőnek vette az útját. Az
utána eredt emberek az egyik elvitt
juhot megtalálták elpusztulva egy bo-
korban, a másikkal sikerült eltűnnie a
vadnak.

Az esetről a károsult gazda jelentést
tett, a helyszínre reggel kiszállt a
vadőr, majd egy állatorvos is. Ez
utóbbi megállapította, hogy az életben
maradt, de felkoncolt állatot már nem
lehet megmenteni, míg a másik hat
állat túlélési esélye is minimális. Az is-
tállóban levő állatokat fertőtlenítő in-
jekcióval látta el az orvos.

Cseh Imre elmondta: a medve a
Gazda utca felől érkezett a határból a
faluba, ahol az egyik porta kerítését is

megrongálta, majd megbontotta a ku-
koricakast, hogy gabonához jusson.
Ezután a megyei úton átkelve vette
célba az ő istállóját. Nem ez az első
medvetámadásos eset a faluban, két
nappal ezelőtt egy másik gazdaságban
tört rá a juhokra a nagyvad, de akkor
sokan szaladtak a gazda segítségére, és
elhajtották az állatot. A tavaly ősszel
nagy volt a medvejárás, a télen lecsen-
desedett, de most ismét kezdődik. A
medve éhes, nincs élelme, ezért támad
a gazdaságokra – állapította meg a
gazda, aki maga is vadász. Gazdasága
a Turul és a Kakas nevű vadásztársa-
ságok által kezelt területek határán
van. Vadászként többször is kértek ki-
lövési engedélyt és kilövési kvótát, de
egyetlen esetben sem hagyták ezt jóvá
számukra. Tavaly is jelentős kárt oko-
zott neki a medve, hiszen a huszonöt
hektáros kukoricatáblájából másfél
hektárt elpusztított a vad. Háromszor

is kiment éjszaka a mezőre, de képte-
len volt megőrizni a kukoricát, mivel
fegyvert nem szabad használni, így a
maga és a kutyái életét sem kockáz-
tatta. Míg tavaly nem kért kártérítést,
ezúttal meg fogja tenni. Elméletileg lé-
tezik pénzügyi keret, a vadászati tör-
vény módosítása nyomán most
megtérítik a medvekárokat. A péntek
hajnalban történt támadás okozta kár
is jelentős, hiszen a juhokat darabon-
ként 350 lejért vásárolta, és mindenik
vemhes volt. A négy elpusztított állat
mellett még további négynek is kérdé-
ses a túlélése.

A gazdák elkeseredettek, hiszen a
gabonakészleteiket megdézsmálják a
medvék, a gyümölcsöt, szőlőt lesze-
dik, és hiába állítottak a vadászok ete-
tőt a határban, a vadak betörnek a
faluba is. A megoldást a kért kilövési
kvóták megadása jelentené – véli Cseh
Imre. (gligor)

Kebelében pusztított a medve

IDŐJÁRÁS
Esőlehetséges
Hőmérséklet:
max.140C
min.30C

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK–TUDÓSÍTÁSOK _________________________________________ 2020.március2.,hétfő

20, 9, 8, 42, 31 + 20 NOROC PLUS: 9 4 7 4 6 0

27, 22, 33, 18, 6, 10 SUPER NOROC:  0 6 4 1 8 8

9, 49, 25, 36, 38, 24 NOROC: 5 1 8 1 1 4 2

Négy juh életébe került a támadás, további hat állat túlélése kérdéses
Fotó: Gligor Róbert László



Nem találtak koronavírust
Tizenkét személy biológiai mintáit vizsgálták meg a
temesvári járványtani központban vasárnap, és
egyetlen esetben sem találtak koronavírust – közölte
az Egészségügyi Minisztérium. Szintén vasárnap ele-
mezték további 20 személy biológiai mintáit, ebből 12
mintát Bukarestben, nyolcat Kolozsváron. Vasárnap
16 órakor országszerte 52 személy volt intézményes
karanténban, 8085 személyt pedig otthonában külö-
nítettek el. (Agerpres) 

Földrengés volt vasárnap
A Richter-skála szerinti 3-as erősségű földrengés volt
vasárnap hajnalban a Vrancea szeizmikus térségben
– közölte az Országos Földfizikai Intézet (INCDFP).
A földmozgás 00:52-kor következett be a földfelszín-
től 123 kilométeres mélységben, epicentruma Bras-
sótól 79 km-re keletre, Ploieşti-től 88 km-re
északkeletre, Bákótól 107 km-re délre, Galactól 113
km-re nyugatra, Brăilától 113 km-re nyugatra, Buka-
resttől 138 kilométerre északra, Piteşti-től 162 km-re
északkeletre, Iaşi-tól 187 km-re délnyugatra, Nagy-
szebentől 193 km-re keletre és Ruszétól 202 km-re
északra volt. Az idei év eddigi legnagyobb, 5,2-es
erősségű földrengését január 31-én mérték Vrancea
megyében. (Agerpres) 

Meteorológiai figyelmeztetés
Felerősödik a szél hétfő hajnaltól Arad, Bihar, Temes,
Krassó-Szörény, Máramaros, Beszterce-Naszód, Ko-
vászna, Hargita, Maros, Kolozs, Szatmár, Szilágy,
Fehér, Szeben, Brassó, Hunyad, Argeş, Dâmboviţa,
Gorj, Mehedinţi, Neamţ, Prahova, Suceava és Vâlcea
megyében – derül ki az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) sárga jelzésű figyelmeztetéséből. A me-
teorológusok szerint hétfő hajnaltól felerősödik a szél,
a Bánságban, a Körösök vidékén, Erdélyben és Má-
ramarosban 60-80 kilométeres óránkénti sebesség-
gel, Moldvában és Dobrudzsában 40-50 kilométeres
óránkénti sebességgel is fújhat. A Bánságban, a Kö-
rösök vidékén, Erdélyben és Máramarosban megnő
a légköri instabilitás, viharosra fordul az idő. Hegyvi-
déken a hétfői nap folyamán 70-80, magasan fekvő
régiókban pedig akár 90-100 km/h is lehet a széllö-
kések sebessége. 1700 méter fölött hóviharokra kell
számítani. (Agerpres)

Nőtt az építési engedélyek száma
Idén januárban 2405 építési engedélyt adtak ki lakó-
ingatlanokra, 377-tel többet, mint egy évvel koráb-
ban, és ez 18,6 százalékos növekedést jelent az
előző év azonos időszakához viszonyítva – derül ki
az Országos Statisztikai Intézet (INS) által pénteken
nyilvánosságra hozott adatsorokból. Az idei év első
hónapjában kiadott építési engedélyek 70,2 száza-
léka vidéken épülő lakóingatlanra vonatkozik. Regi-
onális bontásban ekként alakult a kiadott építési
engedélyek száma: Bukarest–Ilfov (+130 építési en-
gedély), Északnyugat és Északkelet (+124 egyen-
ként) és Délnyugat-Olténia (+45). (Mediafax)

a marosvásárhelyi közszállítási vállalatra gondolok,
amely közel száz autóbuszra kell(ene) szereltessen kéz-
fertőtlenítőket, vagy a polgármesteri hivatalhoz tartozó
sok iskolára, óvodára, a kérdés egyrészt az, hogy van-
e erre a célra pénz elkülönítve, közbeszerzéssel kell-e
vásárolni, mennyi időbe telik a beszerzés. A szállítási
járművek alatt taxikat, kisbuszokat, teherautókat is ért-
hetünk – szóval nem kis tételben kell ezeket a berende-
zéseket megyeszerte beszerezni. Abban sem vagyunk
biztosak, hogy a csütörtökön elfogadott városi költség-
vetésben  szerepel-e erre a célra elkülönített pénz, már-
pedig az önkormányzatokhoz tartozó intézmények
(iskolák, óvodák, bölcsődék, lakosság-nyilvántartó, kul-
turális intézmények stb.), vagy a megyei tanács intéz-
ményei is be kell szerezzék a fertőtlenítő berendezéseket.

Mellesleg, ha jól belegondolunk, a prefektusi utasí-
tás, hogy a fertőzések megelőzése érdekében nagyobb
figyelmet kell fordítani a fertőtlenítésre és a higiéniára,
nem valamiféle túlzás, erőltetett intézkedés. A lakosság-
nak szolgáltató intézményekben, az oktatási, kulturális
intézményeknél kézfertőtlenítő folyadékkal ellátott ada-
golók felszerelése igencsak természetes elvárás, és biz-
tosításuk folyamatos kellene legyen. Ezek után,
gondolom, már nem lesz hiánycikk sem a szappan, sem
a kéztörlő papír például az iskolákban, ami pedig a köz-
intézményeket illeti, a prefektúra jár elöl jó példával.
Most már csak az utasítás betartatásával kapcsolatban
vannak kételyeim. 

Utasítás 
és végrehajthatóság

Ország – világ

A Bukaresti Törvényszék szombaton este csúszó-
pénz elfogadása gyanújával előzetes letartózta-
tásba helyezte Sorina Pintea volt egészségügyi
minisztert.

A tavaly októberben leváltott szociáldemokrata Dăncilă-
kormány egyik legnépszerűbb politikusa a miniszteri megbí-
zatása lejártával visszatért korábbi munkahelyére, a
Máramaros megyei sürgősségi kórház menedzseri tisztségébe.
Ilyen minőségében csapott le rá Nagybányán a korrupcióelle-
nes ügyészség (DNA).

A DNA szombati közleménye szerint a kórházigazgató ta-
valy decemberben 10 ezer euró, pénteken pedig 120 ezer lej
csúszópénzt fogadott el közvetítőkön keresztül attól a cégtől,
amelyik tavaly szív és mellkasi sebészeti műtő tervezésére és
kialakítására nyert megbízást közbeszerzésen a Máramaros
megyei sürgősségi kórházban. Az ügyészség szerint a két ösz-
szeg együtt a szerződés értékének a hét százalékát teszi ki. Az
ügyészek pénteken megtalálták Sorina Pintea irodájában a 120
ezer lejt, és úgy tekintik, hogy tetten érték a volt minisztert a
csúszópénz elfogadásán.

Az ügyészség még pénteken Bukarestbe szállította kihall-
gatásra a volt minisztert, és szombaton jelentette be a politikus
24 órás őrizetbe vételét. Pár órával ezután a Bukaresti Tör-
vényszék döntött is Sorina Pintea 30 napos előzetes letartóz-
tatásáról. (MTI)

(Folytatás az 1. oldalról)
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helyezték Sorina Pintea volt egészségügyi minisztert

Ferenc pápa személyesen jelen-
tette be, hogy megfázás miatt
nem utazik el a Vatikánból, és
nem vesz részt a kúria vasárnap
este kezdődött húsvét előtti lelki
gyakorlatán.

A katolikus egyházfő az apostoli pa-
loták Szent Péter térre néző ablakából
mondott déli beszédében jelentette be,
hogy nem utazik el a Róma közeli Aric-
cia városába az egy hétig tartó lelki gya-
korlatok vezetésére, mert megfázott.

A Vatikán korábbi bejelentései szerint
az egyházfő néhány napja gyengélkedik.
Hamvazószerdán megtartotta az általá-
nos audienciát, majd személyesen ve-
zette a hagyományos körmenetet a római
Aventinus-dombon. Csütörtökön azon-
ban lemondta részvételét a lateráni Szent

János-bazilikában tartott szertartáson, és
a Vatikánban maradt. Azóta reggelente a
vatikáni lakhelyeként ismert Szent
Márta-házban misézett, de más prog-
ramjait lemondta.

A 83 éves Ferenc pápa vasárnap is
megtartotta szokásos beszédét.

Az argentin pápa vezette be a szokást,
hogy a Vatikánban dolgozó bíborosok,
püspökök a húsvéti böjt időszakában a
lelki gyakorlatot közösen töltik Ariccia
egyik egyházi intézményében. 2014 óta
ez az első alkalom, hogy Ferenc pápa
nem lesz ott a lelki gyakorlaton. Mintegy
hatvan pap szokott részt venni az egy
héten át tartó elmélkedésekben, imákon.
A pápa távolmaradásával ezeket Pietro
Parolin szentszéki államtitkár vezeti
majd.

A huffingtonpost.it hírportál értesü-
lése szerint a Vatikán óvintézkedésként
tanácsolta a pápának, hogy ne vegyen
részt a lelki gyakorlaton, mivel ezek
szűk helyszínen tartott csoportos 
foglalkozások. Mint kiderült, a Vatikán
sem tudta elkerülni, hogy a hiva-
talaiban olyan papok is megfordulja-
nak, akik korábban a koronavírus-fertő-
zéstől érintett észak-olaszországi terüle-
teken jártak.

Róma belvárosában vasárnap bezár-
ták a Szent Lajosról elnevezett francia
templomot, miután a 43 éves francia 
plébánosról kiderült, hogy Párizs-
ban kórházba szállították koronavírus-
fertőzéssel. A pap február közepén 
utazott Rómából Párizsba autóval. 
(MTI)

Meghűlésre hivatkozva 
Ferenc pápa nem vesz részt a húsvét előtti lelki gyakorlaton

Nem lesz könnyű Vlagyimir Putyin
orosz és Recep Tayyip Erdogan
török elnök e heti csúcstalál-
kozója – jelentette ki Dmitrij
Peszkov, a Kreml szóvivője a
Rosszija 1 tévécsatorna által va-
sárnap sugárzott nyilatkozatá-
ban.

Korábbi moszkvai és ankarai hivata-
los közlés szerint Putyin és Erdogan csü-
törtökön vagy pénteken találkozik újra
az orosz fővárosban, hogy megvitassa a
szíriai Idlíb tartományban kiéleződött
helyzet rendezését.

„Ez nyilvánvalóan nem lesz könnyű
találkozó, de az államfők megerősítik,
hogy céljuk a helyzet rendezése Idlíb-
ben, és elkötelezettek a Szocsiban kötött
megállapodások iránt” – mondta Pesz-
kov.

A találkozón áttekintik, hogy mennyi-
ben teljesültek a Putyin és Erdogan rész-
vételével Szocsiban megtartott
tárgyalások eredményeként 2018. szep-
tember 17-én aláírt orosz-török memo-
randum rendelkezései. Ennek
értelmében Idlíbben 2018. október 15-ig
létre kellett volna hozni egy 15-20 kilo-
méter széles demilitarizált övezetet, An-
karának pedig el kellett volna különíteni
a terroristákat a kormányellenes erőktől,
és szavatolnia kellett volna a nehézfegy-
verek visszavonását.

Orosz részről az utóbbi napok során
többször is hibáztatták Törökországot
amiatt, hogy nem teljesítette vállalásait.

Az előkészületben lévő csúccsal kap-
csolatban vasárnap telefonon egyeztetett
egymással Szergej Lavrov orosz és
Mevlüt Cavusoglu török külügyminisz-

ter. A felek egyetértettek abban, hogy
kedvező légkört kell teremteniük a két
ország közötti munkakapcsolat javítása
érdekében.

Az orosz védelmi minisztérium hamis
híresztelésnek minősítette azokat az ér-
tesüléseket, amelyek szerint a szíriai
Idlíb tartománybeli feszültségcsökken-
tési övezet felett vasárnap lelőttek egy
orosz SzU-24-es vadászbombázót. A szí-
riai légierő viszont elismerte, hogy két,
terrorista alakulatokat támadó repülőjét
török vadászgépek lelőtték szíriai légtér-
ben. A damaszkuszi SANA hírügynök-
ség szerint a pilótáknak sikerült
katapultálniuk. Sajtóértesülések szerint
török F-16-osok szíriai SzU-24-eseket
lőttek le.

A szíriai fegyveres erők a maguk ré-
széről egy török drón lelövéséről szá-
moltak be.

Vasárnap a szíriai és a török hadsereg
is bejelentette, hogy lezárta a légteret
Idlíb tartomány felett.

Tovább borzolta a kedélyeket az
orosz–török viszonyban, hogy szombat
este Ankarában török nacionalisták pró-
báltak meg behatolni az orosz kormány
által finanszírozott Szputnyik hír-
ügynökség török szerkesztősége több
munkatársának lakására. Az incidense-
ket követően a török állampolgárságú
érintettek feljelentést tettek, ami után né-
gyüket, köztük Mahir Oztepe főszer-
kesztőt is, őrizetbe vették.

Az újságírókat vasárnap délután en-
gedték szabadon; az ügyészségi jegyző-
könyv szerint nem követtek el
bűncselekményt. Margarita Szimonyjan,
a külföldre sugárzó RT orosz állami te-

levízió főszerkesztője közölte, hogy va-
sárnap a rendőrség átkutatta a Szputnyik
isztambuli irodáját.

Az orosz külügyminisztérium vasár-
nap felszólította a török hatóságokat.
hogy szavatolják az orosz tömegtájékoz-
tatási eszközök munkatársainak bizton-
ságát.

Az ankarai orosz nagykövetséget
egyébként csütörtök óta török különle-
ges egységek őrzik a képviseletet ért fe-
nyegetések miatt.

Az Interfax orosz hírügynökség tehe-
ráni keltezésű jelentése szerint Haszan
Róháni iráni elnök szombaton telefonon
azt javasolta török hivatali partnerének,
hogy az idlíbi helyzet rendezéséről –
Oroszország bevonása nélkül – tartsanak
egy iráni–török–szíriai csúcstalálkozót.
Mint mondta, a tárgyalásnak olyan elve-
ken kellene alapulnia, mint Szíria terü-
leti épsége, a terrorizmus felszámolása
és az ártatlanok védelme.

Az utóbbi hetekben kiéleződtek az el-
lentétek Moszkva és Ankara között az
Idlíb tartománybeli feszültségcsökken-
tési övezetben kialakult helyzet miatt.
Törökország polgári célpontok és török
megfigyelőállások elleni támadásokkal
vádolta meg a szíriai kormányerőket és
szövetségeseit, és azt követelte Damasz-
kusztól, hogy vonja vissza csapatait. Az
orosz fél ezzel kapcsolatban azt állítja,
hogy a szíriai hadsereg a militánsok tá-
madására válaszolt.

A török fél csütörtökön több mint 30
katonájának eleséséről számolt be, amit
állítása szerint ennél nagyobb vesztesé-
geket okozó csapásokkal torolt meg a
szíriai kormányhadseregnek. (MTI)

Nem könnyű csúcstalálkozó vár Putyinra és Erdoganra

Sorina Pintea   Fotó: Nagy Tibor (archív)
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az elburjánzott cserjék és a fák
miatt nem megfelelő sebességgel
folyt a víz. Mi több, a várost átszelő
Rózsa-patak mentén lakók közül
többen bevezették az árokba a
szennyvizet, ami illegális. A polgár-
mesteri hivatal az Aquaservvel kö-
zösen több alkalommal sikertelenül
próbálkozott azzal, hogy megszün-
tesse a szennyvíz kivezetését, így
aztán – főleg alacsony vízálláskor –
bűzlik a patak környéke. Az is igaz
– ismerte el az alpolgármester, hogy
a néhány ház esetében a csatornahá-
lózat magasabban van, mint a há-
zakból kiinduló vezeték, így
szivattyúkkal lehet csak beemelni a
szennyvizet a városi hálózatba.
Erre is kínáltak megoldást: több
ház szennyvízcsatornáját közös ak-
nába vezetnék, amelyet szivattyú-
val látnának el, és így
problémamentesen eljuttatnák a
szennyvizet a városi hálózatba. A
vízügyi munkálat első lépéseként a
Rózsa-patak medrét lebetonozták
volna, így megszüntethetnék ezeket
a kanálislyukakat. 

A Malom-árok rendezése a víz-
ügyi hatósághoz tartozik, ugyanis,
mivel a meder több mint öt kilomé-
teres, az országos hatóság tulajdo-
nát képezi. Itt sem volt három
évtizede medertakarítás. Maria Pre-
cup polgármester asszony sokat tett
azért, hogy végre elnyerjék a kor-
mánytámogatást a projekt kivitele-
zésére. Ez részben sikerült, és így
2019 novemberében megjelent két
munkagép a helyszínen, és hozzá-
fogott a medertakarításhoz. A ter-
vek szerint helyenként járdát és
kerékpárútvonalat is kialakítva le-
betonozták volna a Malom-árok vá-
roson áthaladó szakaszát. Ennek
hírére mozdultak meg a civil szer-
vezetek (Centrul pentru Mediu
Construit, Clubul Nautic Reghin –
szászrégeni vízisportklub és az Un-
daVerde Egyesület), amelyek azt ki-
fogásolták, hogy ha mind a meder
alját, mind a partot lebetonozzák,
gyakorlatilag elpusztítják az élővi-
lágot. Nyugaton már nem használ-
ják ezt a műszaki megoldást, hanem
sokkal környezetkímélőbb módsze-
rekkel alakítják ki a mesterséges
medret. És ezt előirányozza az unió

által ajánlott vízügyi keretirányelv
is, amelyet Romániának is követnie
kell. A civilek a vízügyi hatósághoz
és a Környezetvédelmi Minisztéri-
umhoz is eljuttatták beadványaikat,
amiben kérték, hogy a környezetba-
rát megoldás alkalmazásáig állítsák
le a munkálatot és szervezzenek
nyilvános vitát, mert ezt is „kihagy-
ták” a kivitelezők. 
Korszerűtlen műszaki 
megoldás 

Végül február 19-én a Szászré-
geni Polgármesteri Hivatal gyűlés-
termében megszerveztek a vitát,
amelyre a civilek is igen felkészül-
ten mentek. Egyetemi tanárokat,
vízügyi szakértőket, tájépítészeket,
építészmérnököket vonultattak fel,
akik számos holland, norvég és
svájci példával igazolták, miként
kellett volna megtervezni az ol-
csóbb, esztétikusabb és környezet-
barátabb mederrendezést. 

Tekintettel arra, hogy a közvita
miatt leállították a munkálatokat, a
folytatáshoz szükséges pénzössze-
get csak június után, az országos
költségvetés kiegészítéskor lehet
kérni. Amúgy időbe telik a terv mó-
dosítása is. 

Márk Endre szerint a polgármes-
ter asszony nagyon sajnálja, hogy a
civil szervezetek közbenjárása miatt
az országos költségvetésből meg-
szerzett elég nagy összegű beruhá-
zást nem lehet kivitelezni, annak
ellenére, hogy erre a munkálatra 30
éve vár a város. Mi több, korrupciós
perrel fenyegettek a civilek, ugyanis
azt gyanítják, hogy a pénzt pártvo-
nalon utalták ki. 

– Fontos lett volna a terv közvi-
tára bocsátása, mert úgy tűnik, hogy
ezt irodában, terepszemlét mellőzve
készítették el a szakemberek. Saj-
nos, nálunk aszerint terveznek,
hogy ki nyeri meg az összeget.
Egyetértek a civilekkel, hogy a
tömör betonkazettás megoldás nem
a legjobb, mivel ez idővel megrepe-
dezik, feltörik. Nem tudunk olyan
minőségi munkát végezni, mint
amilyent a civilizáltabb országok-
ban. Örvendetes, hogy a városnak
ennyi pénz jutott, de mivel a kö-
zelgő kampány miatt nagy volt a
nyomás a kivitelezés végett, egy ki-
csit elhamarkodottnak tűnik. Jó lett

volna alaposabban átgondolni a
projektet, és valóban a legjobb
megoldást találni mind a vízügyi
szempontok, mind a városlakók el-
várásainak megfelelően – mondta
lapunknak Márk Endre alpolgár-
mester. 
Közös bizottság 

Az ügy kapcsán felkerestük Bra-
tanovici Cristian mérnököt, a
Maros Vízügyi Hatóság műszaki
igazgatóját, aki a tervrajzokat be-
mutatva fejtette ki az álláspontját.
Elmondta, hogy a terv kivitelezésé-
nek teljes összege 26.600.399 lej,
2010 óta szerepel a Maros Vízügyi
Hatóság finanszírozásra váró pro-
jektjei között. Kivitelezését a
Rózsa-patak 2018-as áradása sür-
gette meg. Akkor a helyi katasztró-
favédelmi felügyelőség kérte, hogy
sürgősségileg terjesszék elő finan-
szírozásra a projektet. Még abban
az évben sikerült elnyerni a támo-
gatást, és így versenytárgyalást hir-
dettek, a nyertes kivitelező egy
kolozsvári, vízügyi munkálatokat
végző cég lett. A pénzt a kormány
2019-ben utalta át, így a kivitelezést
megelőző engedélyszerzést és
egyéb hivatalos eljárást követően
még az év novemberében kiküld-
hették a helyszínre a munka-
gépeket. A medertakarítás tulajdon-
képpen az első fázisa a munkának,
és ez természetesen azzal jár, hogy
„elrondítják” a környezetet. Az így
kialakított medret azonban a terv
műszaki-gazdasági mutatóinak
megfelelően rendbe hozzák. Az
igazgató hangsúlyozta, hogy ezeket
a munkálatokat mindenekelőtt ár-
vízvédelem miatt kell elvégezni. A
terv része az országos árvízvédelmi
stratégiának, amely előirányozza,
hogy hol kell beavatkozni potenci-
ális áradások esetén. A vízügyi igaz-
gatóság nem akar „ártani” a
városnak, hanem az árvízvédelmi
megoldások mellett olyan megol-
dást is ajánlott, amivel a töltések
egy-egy oldalán járdákat, kerékpá-
rutakat is kialakítanak a városlakók-
nak. 

Bratanovici Cristian szerint a
közvitát a Szászrégeni Polgármes-
teri Hivatalnak kellett volna meg-
szerveznie, hiszen a hivatal
beleegyezése is kell a terv kivitele-

zéséhez. Kommunikációs nézetelté-
rés volt, mert a vízügyi hatóság is
támogatja a költség- és környezet-
kímélő megoldást, de azt is meg
kell érteniük a lakosoknak, hogy a
jelenlegi helyzetben Romániában
nem könnyű előteremteni egy ilyen
nagy volumenű munkálathoz szük-
séges pénzt. Az elv az volt, hogy a
2018-ban rendelkezésre bocsátott
pénzösszegből hozzáfognak a kivi-
telezéshez, és így a továbbiakban a
kormány kénytelen lett volna bizto-
sítani a megkezdett projekt kivite-
lezéséhez szükséges pénzösszeget
is. Persze azt senki sem garantálja,
hogy ezt milyen ütemben utalják át,
bocsátják a kivitelezők rendelkezé-
sére, de így legalább van esély arra,
hogy a több mint 30 éve szükséges
mederrendezést befejezzék. Azzal
is tisztában kell lenni, hogy ekkora
pénzösszeget a város saját költség-
vetéséből nem tudott volna előte-
remteni, és attól függetlenül, hogy
ki a polgármester, a munkálat hasz-
nos a városlakók számára. 

A nyilvános vita nyomán arra a
következtetésre jutottak a felek,
hogy megalakítanak egy bizottsá-
got, amelyben a tervezők, kivitele-
zők, a vízügyi hatóságok szakértői
mellett jelen lesznek a civil szerve-
zetek képviselői is, és javaslataik
alapján újragondolják a tervet. A

munkálatokat leállították. Valóban,
az országos költségvetés-kiegészí-
tésig nem kapnak újabb finanszíro-
zást a Rózsa-patak és a Malom-árok
mederrendezésére, de várhatóan
lesz egy környezetkímélőbb megol-
dás. A vezérigazgató elismerte,
hogy az ügy nem mentes a politikai
felhangoktól, hiszen az egyik civil
szervezet képviselője a város egy-
kori főépítésze, aki kijelentette,
hogy ő nem tud együttműködni a
polgármester asszonnyal. Egyelőre
nem tűztek ki határidőt arra, hogy
mikor találkozik először a bizottság,
de tény az, hogy a téma napirenden
maradt, és valószínű, hogy belát-
ható időn belül asztalhoz ülnek a
felek. Csak azokon a helyeken mó-
dosítanak a terven, ahol szükséges,
és amiért nem kell majd az egészet
átgondolni – mondta az igazgató,
hiszen ez újabb évekig visszavetné
a kivitelezést, nem beszélve a finan-
szírozásról. 

A szászrégenieknek meg kell ér-
teniük, hogy a terv, amely gyakor-
latilag már 2010-ben elkészült, nem
ellenük volt. Árvízvédelmi szem-
pontból is fontos beruházás, amely-
nek elmulasztása egy esetleges
áradás miatt komoly gondokat
okozhat, hiszen ki lesz majd a fele-
lős, ha anyagi károk keletkeznek,
netán emberáldozat is lesz? 

Árvízvédelem vagy városszépítés?
(Folytatás az 1. oldalról)

Csütörtökön délben Császár
Károly szenátor meghívására
Nyárádszeredában terep-
szemlét tartott a Szállításügyi
Minisztérium államtitkára és
az Infrastruktúrát Kezelő Or-
szágos Vállalat (CNAIR)
három projektvezetője. Be-
járták a Marosvásárhelyt
Jászvásárral összekötő A8-as
autópálya nyomvonalának
egy részét, megoldást ke-
resve arra, hogy miként 
kerülje ki az út Nyárád-
szentannát. Ugyanis a jelen-
legi tervek szerint az autópá-
lya érinti a települést. A
megbeszélésen részt vettek 
a Milvus Csoport Madár-
tani Egyesület és a Védett Te-
rületek Országos Ügynök-
ségének a képviselői is. A 
találkozóról a szenátor szá-
molt be lapunknak.

Császár Károly elmondta, is-
merve a Marosvásárhelyt Jászvá-
sárral összekötő A8-as autópálya
tervét, a Nyárádszeredai Polgár-
mesteri Hivatal korábban kérte

ennek a módosítását, ugyanis a
nyomvonal úgy haladna át Nyárád-
szentannán, hogy helyenként le kel-
lene bontani házakat, vagy egy
viaduktot kellene építeni, másrészt
túl közel haladna az ingatlanokhoz.
A szakemberek most dolgoznak az
előtanulmányokon, de a tapasztalat
azt igazolja, hogy az autópálya
nyomvonalát a tervezőasztalon húz-
ták meg, az illetékesek nem jártak a

helyszínen. Tulajdonképpen még
nem döntötték el, hogy milyen
megoldást válasszanak. Az új javas-
latokat a következő fázisban elké-
szítendő műszaki-gazdasági
tanulmány tartalmazza majd. Nyil-
ván ilyenkor a költségek is változ-
nak.

A polgármesteri hivatal tulajdon-
képpen az ott lakók elégedetlenségét
továbbította, ugyanakkor egy másik

javaslattal is előállt: egy nagyobb ka-
nyarral Rigmány felé vezetve a
nyomvonalat, teljesen ki lehet ke-
rülni Nyárádszentannát. Erre a kér-
désre elutasító válasz érkezett,
anélkül hogy valaki a helyszínen el-
lenőrizte volna a javaslat megvaló-
síthatóságát. Ezért kérte a szenátor a
terepszemlét, hogy megvizsgálják a
módosításnak a lehetőségét. Így ér-
kezett a helyszínre csütörtökön a
Szállításügyi Minisztérium államtit-
kára és az Infrastruktúrát Kezelő Or-
szágos Vállalat (CNAIR) három
projektvezetője, ugyanakkor jelen
voltak a Milvus Csoport Madártani
Egyesület és a Védett Területek Or-
szágos Ügynökségének a képviselői
is, valamint házigazdaként Tóth Sán-
dor, Nyárádszereda polgármestere.
Fontos volt a környezetvédelmi civil
szervezet és hatóság képviselőinek a
jelenléte, ugyanis Natura 2000-es te-
rületet érint a nyomvonal, tudomá-
sunk szerint a szervezet a környékre
több vadvédelmi átjárót (hidat) java-
solt. A környezetvédők is támogatják
a Nyárádszeredai Polgármesteri 
Hivatal javaslatát, amely sokkal 
környezetbarátabb megoldásnak
tűnik, mint az „irodából tervezett”
változat. 

A terepszemlén néhány nyárád-
szentannai lakos is kifejezte elége-
detlenségét,  sürgették a fővá-
rosiakat, hogy találják meg a lakos-
ságnak legmegfelelőbb megoldást.
A tárgyalások után az a javaslat szü-
letett, hogy a Nyárádszeredai Pol-
gármesteri Hivatal mintegy két
héten belül kidolgoz két olyan
nyomvonaljavaslatot, amely elke-
rüli Nyárádszentannát. Ezeket to-
vábbítják a bukaresti hatóságokhoz,
majd a műszaki és gazdasági szem-
pontból is megfelelőt választják ki
a tervezők. 

Ezenkívül a tárgyalásokon el-
hangzott egy másik javaslat is: a
Nyárádszereda felé vezető és onnan
kifelé tartó bekötést az eredeti ter-
vektől eltérően tolják el Nyárádgál-
falva irányába, ahol nem érint
beltelkeket. Az utóbbi javaslatot el-
fogadták a tervezők, így ezt figye-
lembe veszik a tervezéskor. 

– Reméljük, hogy az autópálya
megvalósíthatósági tanulmányának
összeállítását úgy módosítják, hogy
az emberek érdekeit helyezik elő-
térbe, és figyelembe veszik majd a
helyi közösség igényeit a terv vég-
legesítése során – mondta lapunk-
nak a szenátor – majd hozzátette:
tudomása szerint jelenleg a földtani
tanulmányokat készítik, így még
van esély arra, hogy a végleges terv
összeállításáig bekerüljenek a mó-
dosító javaslatok.

Nyárádszeredában tárgyaltak az útügy képviselői 
Módosítanák a jászvásári autópálya nyomvonaltervezetét

Fotó: Nyárádszeredai Polgármesteri Hivatal 

Vajda György 



Húshagyókedden hagyomá-
nyosan farsang farki előadás-
sal zárta a karácsonyi
ünnepkört követő vidám idő-
szakot a nyárádszeredai
Bocskai Dalkör női kara. A
maguk szórakoztatására in-
dult műsorból az évek során
többszázas közönséget vonzó
előadás lett.

Dalaival, öltözetével és a kivá-
lasztott színpadi jelenetek szerzőivel
a két világháború közötti időszakot
idézte fel a Bocskai dalkar idei mű-
sora. Nemcsak örökzöld slágerek
csendültek fel, hanem több vidám
jeleneten is hahotázhatott a közön-
ség: kiderült, mennyiért hajlandó
valaki torreádornak öltözni a végel-
gyengülésben levő bika leölése cél-
jából, valamint az is, hogy mennyi
pénzt lehet keresni a csendből vagy
a hangos dobolásból. A közönség
megtudhatta azt is, mi lesz, amikor
a hülyék szabadnapot kapnak,
avagy harcra kelnek a szarvasbikák.
A műsor végét hagyományosan a
csípősnyelvű szeredai menyecskék
műsora teszi ki, akik kiéneklik a te-
lepülés visszásságait, mint például
a sáros Tűzoltó utcát, a szeredai
templomtornyot vagy azt, hogy a
városvezetés helyett a tűzoltóknak
kellett megoldaniuk a rég óhajtott
korcsolyapályát, de még hölgyek

felköszöntésére is vállalkozniuk
kellett. Pedig a focipálya felé egy
nap alatt aszfaltút épült, s közben
kivágtak minden fát és bokrot, hogy
legyen tüzelő a flekkenhez, mert
ugyebár Szijjártó uram kezdőrúgása
után azért illő egy eszem-iszomot
csapni. Az elit sem úszta meg, a me-
nyecskék nyelvére került, akik bi-
zony szóvá tették, hogy ez a réteg
nem kíváncsi a farsang farkára, de
a „kórusbálba” sem jár el, hogy ne
legyen a menyecskék céltáblája.

Kicsi volt a bálterem
A nyárádszeredaiaknak és kör-

nyékbelieknek évek óta elképzelhe-
tetlen a farsangi időszak lezárása a
Bocskai dalkar vidám műsora nél-
kül. Ma azonban kevesebben emlé-
keznek a kezdetekre, hiszen
negyedszázadot kell visszalépni az
időben. A dalkar 1996-ban szer-
vezte meg első kosaras farsangi bál-
ját, és az évenkénti táncmulatság
szerves része volt az éjszakai vidám
műsor. Mivel a bálterem befogadó-
képessége korlátozott volt, de a mó-
kázásnak híre ment, és a
nagyközönség is kíváncsi volt rá, a
csapat 2003-ban színpadra vitte a
művelődési házban. Egy esti be-
szélgetés során pattant ki az ötlet,
hogy a műsort húshagyókedden
mutassák be, ezzel méltóképp zár-
ják a farsangi időszakot, és az idő-
sebb nők, akik már nem vállalnak
szerepet a mókázásban, fánkot süt-

hetnek a közönségnek – idézte fel a
csapat tagja, Balogh Judit pedagó-
gus.

Évekig ment ez így, mígnem egy
véletlen folytán két előadásra került
sor. Ugyanis a farsang farki műsor-
ról mindig filmfelvétel is készült,
egy alkalommal viszont az operatőr
nem tudott megjelenni, ezért a csa-
pat a következő vasárnap a felvétel
kedvéért ismét beöltözött és szín-
padra állt. Meglepetésükre már arra
az alkalomra is legalább kétszázan
váltottak jegyet, és a következő
évtől már a közönség nagyfokú ér-
deklődésének tudható be, hogy
évente kétszer adták elő a műsort. A
jobbágyfalvi Tündér Ilona vendég-
ház leégésekor 2017-ben a Bekecs
néptáncegyüttessel és a Deák Far-
kas általános iskola kórusával szer-
veztek egy jótékonysági előadást,
így harmadszor is felléptek, azóta
pedig évente már háromszor is szín-
padra kellett állniuk a darabbal a
farsang végén. Az idei műsort már-
cius 8-án 18 órától láthatja másod-
jára a közönség.

Régi korok, új idők
Beszélgetőpartnerem elismeri: a

hölgyek társaságában nagyon örül-
nek annak a három férfinak, akik a
műsor kedvéért csatlakoznak hoz-
zájuk, ez sokat számít, és nélkülük
nem is lenne ekkora a siker. A csa-
pat januárban gyűl össze, mindenki
hozza az ötleteit, elkezdenek dalo-

kat és vidám színpadi darabokat vá-
logatni, megírják a menyecskék
énekét, majd elkezdődnek a próbák.
Az utolsó két hét intenzív időszak,
ilyenkor napi két órát dolgoznak a
család és a munkahely mellett a mű-
soron, majd az előadás előtti estén
elvégzik az utolsó simításokat, és
egy eszem-iszommal köszönik meg
egymás munkáját. Sokan bevallot-
ták: számukra ezeknek az estéknek
hangulata a műsor sikerénél is töb-
bet jelent.

Sokáig a farsang végi előadások
jelentették a dalkar egyetlen bevé-
telét, amelyből meg tudták szer-
vezni a hagyományos évi
kórustalálkozóikat, vagy esetleg el
tudtak jutni külföldre is. A rendszer-
váltást követő első években viszont

abból szereztek némi pénzt, hogy a
műkedvelő, kultúraszerető emberek
ebben az időszakban beöltöztek és
eljártak családokhoz „fársángolni”
és adományokat gyűjteni. Ma már
vannak pályázati lehetőségek is, az
önkormányzat is nyújt némi támo-
gatást, de még mindig ezek az elő-
adások jelentik a fő jövedelem-
forrást számukra. 

Az elmúlt huszonöt év alatt egy
teljesen új nemzedék is felnőtt, így
van már akinek átengedni a folyta-
tást, de szerencsére ezzel sosem
volt baj, hiszen mindig újabb és
újabb tagok léptek a lemorzsolódó
személyek helyébe, így a karének-
lés mellett a műsorok léte is vi-
szonylag biztos volt – mesélte el
Balogh Judit.
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Nyolcadik alkalommal szer-
veztek jótékonysági bált Ud-
varfalván egy nemes cél
érdekében. Az összetartás
szép példája az, ahogyan min-
den évben önerőből sikerült
beruházásokat eszközölni, ez-
úttal azonban első ízben az
életért fogtak össze a község-
beliek. Leukémiával diagnosz-
tizált fiatal nő kezelésére
gyűjtöttek, aki tavaly meny-
asszonyként távozott szülőfa-
lujából. 

A házasság hete méltó záróün-
nepségének is betudható jótékony-
sági bálra érkező csoportok vidám
hangulattal töltötték be a Marosvá-
sárhelytől hat kilométernyire lévő
művelődési otthont. A közigazgatá-
silag Marosszentannához tartozó
Udvarfalva közössége ezúttal is tu-
datosan vett részt azon az esemé-
nyen, amelynek szervezéséhez
sokan járultak hozzá, zömében
helybéli résztvevőkkel, a fő cél
pedig az volt, hogy a szórakozás
mellett adományukkal támogassák
egy fiatal élet küzdelmét, lelkileg is
mellette álljanak. A jótékonysági
bálok ötletgazdája László Ildikó,

Marosszentanna község alpolgár-
mestere és férje, László István 
Attila, akiket a hasonló események
megszervezésével járó rengeteg
szervezőmunka sem tántorított el.
Az elmúlt évek jótékonysági bálja-
inak bevételét a község közintézmé-
nyeinek: óvoda, iskola templom
felújítására, az udvarfalvi napközi
program elindításához szükséges
bútorzatra, a várhegyi ravatalozó
építésére stb. fordították. Az idén a
falu szülöttének betegsége rendí-
tette és mozgatta meg a település la-
kosságát, példaértékű összefogást
teremtve. Az alpolgármester szerint
eddig nem tapasztalt együttműkö-
dés jellemezte a február 22-i jóté-
konysági eseményt, olyan
személyek is adományoztak, akik
nem vettek részt a mulatságban. A
többnyire helybéli résztvevők kö-
zött sok volt a fiatal házaspár, isko-
latársak, egykori osztálytársak, de
Marosszentannáról, Várhegyről,
Marosvásárhelyről, Gernyeszegről
és Márkodból is érkeztek a jóté-
konysági bálra, amelyen a Csillag
zenekar szórakoztatta az egybe-
gyűlteket. 
Csodára várva

Az est házigazdájaként László
István Attila köszöntötte a jelenlé-

vőket, Kovács Levente, az RMDSZ
megyei ügyvezető elnöke beszédé-
ben az összefogás fontosságát
emelte ki. László Ildikó egykori ta-
nítványa gyógyulásáért vállalta a
jótékonysági est szervezésében való
részvételt. Az emberi élet értékéről,
az összefogás erejéről és a boldog-
ság titkairól beszélt, amelyek egy
életen át követendő lépések soro-
zata. A legfontosabb az Isten szere-
tete, akinek hálát kell adni
mindazért, amink van. Az önbecsü-
lés mellett a motivációval minden
akadály legyőzhető, ezért érdemes
célokat kitűzni és megvalósítani. A
szépséget és a jót felfedezve a ben-
nünket körülvevő világban, érez-
zünk hálát mindazért, amivel
rendelkezünk. Önzetlenül segítve a
rászorulókat, az emberekben pedig
a jó tulajdonságokat felfedezve ke-
rülhetünk önmagunkkal és a világ-
gal harmóniába – hangzott el az
alpolgármester asszony gondolatai
között. A jótékonysági eseményt
követő napon az összegyűlt ado-
mány átadásának pillanatát a közös-
ségi oldalon osztották meg, az
alábbi szöveg kíséretében: „Első ta-
lálkozásom veled számomra egy
csoda volt, sose felejtem el azt, ami-
kor alig 4-5 évesen elszavaltad
Arany János Családi kör című ver-
sét. Aztán cseperedtél, és még sok
együtt töltött csodát élhettünk át.
Csodára vágysz most is, csodát sze-
retnénk mi is varázsolni életedbe a
közös összefogással, jótékonysági
rendezvényünk által összegyűlt
adománnyal. Kívánunk minden
adakozó nevében mielőbbi felépü-
lést, gyógyulást. Isten védelmezzen
és óvjon továbbra is e nehéz úton,
adjon számodra kitartást a győzele-
mig” – írta a közös fotó kísérőszö-
vegében László Ildikó.
„Mivel ragaszkodik hozzám,
megmentem őt…”

Jakab István udvarfalvi lelki-
pásztor, a Maros-mezőségi Refor-

mátus Egyházmegye esperese áhí-
tatát a Zsoltárok könyve 91. része
14–16. verseinek felolvasásával in-
dította: „Mivel ragaszkodik hoz-
zám, megmentem őt; oltalmazom,
mert ismeri nevemet/Ha kiált hoz-
zám, meghallgatom; vele leszek a
nyomorúságban, kiragadom onnan,
és megdicsőítem őt./ Megelégítem
hosszú élettel, gyönyörködhet sza-
badításomban”. Az udvarfalvi gyü-
lekezet lelkipásztora a gyógyulás
folyamatához elengedhetetlen
anyagi támogatás mellett a lelki tá-
mogatás fontosságát emelte ki. Azt,
hogy imádkoznak érte, reményked-
nek a gyógyulásában, a családta-
gok, barátok, ismerősök
érdeklődnek felőle, ami a beteg
ember számára rendkívül sokat je-
lent. Mint hangsúlyozta: „imádko-
zunk érte, hiszünk a gyógyulásában,
de nem elég csak az élethez, hanem
fontos az életnek Urához ragasz-
kodni. Olyannak ismerem Szidó-
niát, mint aki szereti az életet és az
élet Urát, ragaszkodik az élethez és
az élet Urához is. Ezért is remélhet-
jük, hogy Isten az ő ígéretét teljesíti,
meghallgatja az imádságát”. Az áhí-
tat befejezéseképp az esperes arra
kérte a jelenlévőket, hogy az el-
hangzott igét megszemélyesítve
úgy hallgassák újra, mintha Isten
Szidóniához intézné az igeverseket,
nem általánosságban szól. Ezt kö-

vette a gyógyulásba vetett hittel el-
mondott közös imádság. 

Meglepetésvendégként érkezett a
jótékonysági estre a Kézdivásár-
helyről elszármazott László Attila
előadóművész. A marosvásárhelyi
Kultúrpalotában tartott egyéni kon-
certje után az udvarfalvi közösség-
nek Sipos László és Brigitta
jóvoltából énekelhetett. Az ünnep-
séget Sárosi Zoltán filmezte, Sárosi
Melinda pedig fotókon örökítette
meg a legemlékezetesebb pillanato-
kat.

A szervezésben önzetlen segítők-
nek és támogatóknak, a teljes falu-
közösségnek mondtak köszönetet a
szervezők, mindazoknak, akik köz-
vetve vagy közvetlenül hozzájárul-
tak a jótékonysági est gördülékeny
lebonyolításához, és azoknak az
adományozóknak is, akik nem vol-
tak jelen, de anyagi hozzájárulásuk-
kal a közösség újra megmutathatta
az összefogás erejét. A helybéli sza-
kácsoknak, akik rendkívül ízletes,
házi jellegű ételeket készítettek és
szolgáltak fel a jelenlévőknek, a
nyárádgálfalvi Tóth pékségnek,
amely ízletes házi kenyeret adomá-
nyozott az eseményre, a Therézia
Kft.-nek, Ráduly Ferencnek és 
Jolánnak, Peres Gábornak, Szász
Dezsőnek, aki minden évben támo-
gatta a hasonló jótékonysági esemé-
nyeket, szintén köszönet jár. 

Jótékonysági est Udvarfalván
Összefogás és ima az életért

Nagy siker volt a dalkar farsangi műsora
Mókázásból telt házas előadások

Szer Pálosy Piroska László István Attila, Jakab István és László Ildikó Fotó: Sárosi Melinda

Gligor Róbert László

Dalok, vidám jelenetek és a csípősnyelvű menyecskék adják a kétórás műsor tartalmát 
Fotó: Gligor Róbert László



A naponta könyvet olvasó gye-
rekek jobban teljesítenek az is-
kolai teszteken – állapította
meg egy nagyszabású új tanul-
mány.

Az Oxford Review of Education
című folyóiratban publikált kutatást a
Malagai Egyetem és a University Col-
lege London (UCL) tudósai vezették.
Elemzésük szerint az iskolán kívüli
olvasmányok közvetlen hatással van-
nak a gyerekek iskolai teljesítmé-
nyére. Egy jó könyv jobban fejleszti
az olvasási készséget, mint bármilyen
más típusú olvasnivaló.

A tanulmányhoz az Andalúziai Ok-
tatási Felmérő Hivatal adatbázisát
használták fel. Azokat a kérdőíveket
elemezték, amelyeket több mint 43
ezer spanyol tanuló 2008-2009-ben
töltött ki 10 és 11 éves kora között,
aztán ismételten 13 és 14 éves kora
között 2011-2012-ben. A vizsgálatból
kiderült, hogy azok a diákok, akik na-
ponta olvastak könyvet, annyival jobb
eredményeket értek el az iskolai tesz-
teken, ami plusz háromhavi középis-
kolai tanulmányi előmenetellel volt
egyenértékű.

Az újságok, képregények vagy ma-
gazinok rendszeres olvasása nem járt
hasonlóan pozitív hatással a kutatók
eredményei szerint, a novellaolvasás
pedig csak nagyon csekély előnyt ho-
zott.

A kutatás megállapításai fontos jel-
zést küldhetnek a szülőknek, tanárok-
nak és a politikusoknak. A nemzetközi
kutatócsoport azt ajánlja a fiatalok-
nak, hogy az olvasással töltött idejü-
ket szenteljék a könyveknek –
olvasható az Eurekalert tudományos
hírportálon.

John Jerrim, az UCL kutatója, a ta-
nulmány társszerzője kiemelte, hogy
11 és 14 éves koruk között óriási fej-
lődésen mennek át a gyerekek. A há-
romhavi előny, amelyre az olvasással
szert tehetnek, nem tűnhet soknak, de
ez a vizsgált három középiskolai
évnek a tíz százaléka. „Az egyre job-
ban digitalizálódó világban nagyon
fontos arra biztatni a fiatalokat, hogy
találjanak időt egy jó könyv elolvasá-
sára” – hangsúlyozta Jerrim.

A kutató szerint az olyan olvasniva-
lók, amelyek nem olyan lebilincselőek
és összetettek, mint egy jó könyv, nem

nyújtanak előnyt a kognitív fejlődés-
ben. Ez különösen a gyengébb tanu-
lóknál érdekes, akiknél minden
járulékos segítség fontos lehet.

Luis Alejandro Lopez-Agudo, a
Malagai Egyetem kutatója hozzátette:
az olvasás alapvető készség, amely
kulcsszerepet játszik életünkben. „És
nemcsak az a fontos, hogy olvassanak
a fiatalok, hanem az is, hogy mit ol-
vasnak.”

Az olvasással töltött idő a kutatások
szerint segít az olvasási készségek fej-
lődésében. Ez a képesség gyakorlással
fejleszthető, valamint egyre hosszabb
és nehezebb szövegek olvasásával.

Mindeddig csak néhány tanulmány
foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy a
gyerekek olvasmányai mennyire be-
folyásolják iskolai teljesítményüket.

Az új kutatás azt próbálta megálla-
pítani, hogy van-e kapcsolat az olva-
sás- és matematikateljesítmény,
valamint a gyerekek szabadidős ol-
vasmányai, illetve az olvasással töltött
idő között. A kutatók az olvasmányok
között a képregények, novellák, köny-
vek, újságok és magazinok szerepét
vizsgálták. (MTI)

Szombaton másodszor szer-
vezték meg Szovátán a tél
végi Hófeszt nevű havas fesz-
tivált. A vártnál kevesebben,
mintegy háromszázan örültek
a szép napnak, azonban a jó
hangulatú rendezvényből szá-
mos következtetést is levont
a szervező Szovátai Ifjúsági
Szervezet (SZISZ).

Déli fél egykor kezdődött a Hó-
feszt programja a szovátai sípályán,
Magyari Ildikó táncra hívására
sokan be is ugrottak egy negyedórás
havas koreográfiára. Eközben a
szervezők a játékok helyszínein el-
végezték az utolsó simításokat, és a
részt vevő csapatok is bejelentkez-
tek, így elkezdődhettek a mókás
ügyességi és gyorsasági játékok. A
szervezők a síre építették fel a játé-
kokat, de mivel többen érkeztek
síléc nélkül, vagy nem is tudtak
sízni, a játékokat szánkókra és
egyéb sikló alkalmatosságokra he-
lyezték át, így a kisebbik sípályán
olyan csapatjátékok zajlottak, mint
kukoricafejtő verseny, lesiklás sta-

fétaátadással, „tejfejés” és „ma-
lachizlalás”. Aki nem vett részt a já-
tékokban, az sízhetett a nagypályán,
de sokan jöttek ki csak nézelődni
vagy enni-inni és örülni a jó hangu-
latnak, hiszen a térzene mellett volt
a helyszínen büfé, és a szervezők is
zsíros kenyérrel, teával, borral rak-
ták meg asztalukat. 

A kicsiknek volt külön játszósa-
rok, ahol célba dobhattak, kötélhú-
zásban, hócsatában szórakozhattak,
volt arcfestés is. Délután a felnőtte-
ket is egy nagy közös hócsatába
szólították, és kötélhúzásban is ki-
próbálhatták magukat a jelenlevők,
sőt a lányok ki is mertek állni pró-
bára a fiúk ellen. 

A jó hangulatért cserébe a részt-
vevők a helyszínen egy adomány-
dobozba dobhattak be egy kis
pénzt, amiből a nap végére össze-
gyűlt annyi, ami fedezte a kellékek
és a poénos nyeremények beszer-
zési árát.
Keserédes következtetések

Mindenki jó érezte magát, aki a
délutánt a sípályán töltötte, amihez
a kellemes idő és a hó is hozzájá-
rult, továbbá Hegyi Eduárd lemez-
lovas és a szervezők munkája is

biztosította a sikert. Ennek ellenére
nem kendőzte elégedetlenségét Gál
Kriszta, a szervező SZISZ elnöke.
Először is a résztvevők számát ille-
tően csalódott, hiszen mindent meg-
tettek, hogy a hó és a megköze-
líthetőség ne jelentsen akadályt: a
havas sípályára költöztették a ren-
dezvényt, amelynek érdekében a
hétvégi városi buszjáratot is beindí-
tották. Mégis a vártnál jóval keve-
sebb szovátai utazott ki a

helyszínre, viszont több turista örül-
hetett a rendezvénynek. Másrészt az
idén a középiskolásokat jelölték be
célcsoportnak, ám a remélt tizenöt
csapat helyett csak ennek egyhar-
mada jelentkezett be, egy a turisták
köréből is verbuválódott a helyszí-
nen. 

Tavaly a fürdőtelepi vendéglátó-
egységeket próbálták bevonni, de
azok, bár támogatták a rendezvényt,
nem neveztek be csapattal, most
pedig a középiskolások sem tolong-
tak. Azt a kérdést is feltették ma-
guknak a szervezők, hogy ekkorát
változott volna-e a világ tíz év alatt?
Hiszen az egykori Téli Játékok jól
bevált játékait és forgatókönyveit is
elővették. Eszerint lehet, hogy jóval
több résztvevő lett volna, ha a kö-
zépkorú baráti társaságokat céloz-
ták volna meg – elmélkedtek a nap
végén a SZISZ-esek. Aztán ki-

mondták a végszót: ők minden per-
cét megélték a rendezvénynek, és
már ezért is megérte megszervezni
a második Hófesztet, míg elnökük
annak örült, hogy „legénysége” és
az önkéntesek idén igazi csapatként
dolgoztak, mindenki tudta és tette a
dolgát, ahol szükség volt, ott is
kérés nélkül is segítettek egymáson
a húszfős csapat tagjai.
Jövőben is ott lesznek

A következtetések levonása és a
szervezés fáradalmainak kipihenése
után néhány dolgon változtatni fog-
nak – ígérte már most a SZISZ. Az
biztos: jövőben is számíthatnak Hó-
fesztre az érdeklődők. A helyszín
tökéletes, és az egyik legjobb dön-
tés volt az, hogy a rendezvényt fel-
költöztették a sípályára, ezért egy
év múlva is oda várják a csapatokat,
hacsak a városvezetés nem áll elő
jobb ötlettel és igénnyel. Minden-
képpen változtatni fognak azonban
a célcsoporton: egyrészt sokkal job-
ban figyelni fognak a turistákra (és
a román turistákra is), másrészt
nyitni fognak, és megpróbálják be-
kapcsolni a versenybe a megyebeli
magyar ifjúsági szervezeteket is,
így több biztos résztvevőre építhe-
tik majd a rendezvényt, míg távla-
tilag abban is gondolkodnak, hogy
a testvérvárosok ifjúsági szerveze-
teinek küldöttségeit is meghívják.
Azt sem hagyják figyelmen kívül,
hogy mennyire élvezte mindenki a
hangulatot, ezért lehet arra is számí-
tani, hogy a játékok, sportolás mel-
lett még több hangsúlyt fektetnek a
bulira, szórakozásra – fejtette ki a
tapasztalatokat Gál Kriszta elnök.

Sok turistával, kevesebb szovátaival
Jó hangulatban zajlott a Hófeszt
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A vártnál kevesebb szovátai ment ki a sípályára, de aki ott volt, remekül szórakozott Fotó: Bereczki Domokos

Nagyszabású új tanulmány
A naponta olvasó gyerekek jobban teljesítenek 

az iskolában

Büntetőjogi eljárás 
A hatóságok értesítése 

nélkül elhagyták 
a házi karantént

Büntetőjogi eljárásba kezdett az Olt megyei rend-
őrség, miután hat, házi karanténban lévő kínai ál-
lampolgár a hatóságok értesítése nélkül elhagyta
szálláshelyét, egy slatinai szállodát. 

A kínai állampolgárok a rendőrség szerint megsértették a
büntető törvénykönyv 352. cikkelyét, amely tiltja a betegsé-
gek terjedésének visszaszorítását célzó erőfeszítések meghi-
úsítását. 

A Stratégiai Kommunikációs Csoport szombaton közölte:
a hat kínai állampolgárnak semmiféle betegségre utaló tünete
nincs, és nem Kína koronavírus által sújtott régiójából érkez-
tek. Az Olt megyei közegészségügyi igazgatóság ennek elle-
nére házi karanténba helyezte őket Slatinán egy szállodában.
Február 28-án elhagyták a szállodát anélkül, hogy értesítették
volna az illetékes hatóságokat, ezért a rendőrség büntetőjogi
eljárást indított a Btk. 352. cikkelyének áthágása miatt, amely
tiltja a betegségek terjedésének visszaszorítását célzó erőfe-
szítések meghiúsítását.

A hat kínai állampolgár ugyanazon a napon a Vâlcea me-
gyei Drăgăşani településen szállt meg egy vendégfogadó egy-
ségnél. 18.30-kor a Vâlcea megyei rendőrség, majd a Vâlcea
megyei közegészségügyi igazgatóság is értesítést kapott a je-
lenlétükről – derül ki a Stratégiai Kommunikációs Csoport
tájékoztatásából.  (Agerpres)



Két Ploiești-en rendezett mérkő-
zéssel folytatta a szereplését a fér-
fikosárlabda 1. ligában a
Marosvásárhelyi CSM. Mivel a
déli városnak két csapata is van,
hát összevonta a kiszállást a klub,
némi pénzspórlás reményében, így
a 14. fordulóból elhalasztott mér-
kőzést a CSM Ploiești ellen, és az
éppen aktuálisat, a 17. fordulóban,
a CSU Ploiești ellenit egy füst alatt
játszotta le. És nem is sikertelenül,
hiszen mindkét meccsét meg-
nyerte. A CSM ellen másodszor
győzött, a szerényebb képességű
CSU-nak pedig visszavágott, mi-
után a létszámhiányos csapattal
hazai meccsén veszített ellene.

Úgy tűnik, Ploiești-en sem divat
az élő statisztika elkészítése, in-
kább megspórolják azt a legfeljebb
100 lejt, amibe kerül, ha már a szö-
vetség nem tette kötelezővé, így
csak a végeredményekkel szolgál-
hatunk. A CSM Ploiești ellen
88:80-ra, a CSU ellen 88:82-re
nyert a marosvásárhelyi együttes.

A két idegenbeli siker után a hét
végén a Ligetben zárták szereplé-
süket az alapszakaszban George
Trif legényei. A sportcsarnok ven-
dége a Nagyszebeni CSU fiók-
együttese volt. A mérkőzésnek nem
volt közvetlen tétje, hiszen már a
meccs előtt tudni lehetett, hogy a
szebeniek a 6. helyen végeznek,
így a rájátszásban a felsőházban
szerepelnek, míg a CSM a 7. he-
lyen marad, így a felnőtt férfi-ko-
sárlabdamezőny legalacsonyabb
szintű szegmensében zárja majd az

idényt. A győzelmet, két ponttal,
szoros hajrában a Marosvásárhelyi
CSM szerezte meg, és csak most
lehet igazán sajnálni azokat az el-
tékozolt meccseket, amelyeken
több alapember szubjektív okok
miatt hiányzott, és amelyeket ren-
des körülmények között meg lehe-
tett volna nyerni, s akkor most a
CSM lenne a felsőházban.

Kiegyensúlyozott összecsapás
volt, mindkét oldalon sok hibával,
és az első negedben egyik félnek
sem sikerült elszakadnia a másik-
tól. A CSM a második negyedben
szerzett először többpontos előnyt,
de ez el is olvadt a nagyszünetig.

A harmadik negyed volt az,
amely megalapozta a hazaiak sike-
rét, elsősorban néhány gyors ellen-
támadásnak köszönhetően, mert a
negyedik negyedben szinte semmi
nem jött össze támadásban a ma-

rosvásárhelyi játékosoknak. Ha
Ștețca triplája nem akad be a leg-
jobbkor, két perccel a vége előtt,
pont nélkül maradt volna a CSM a
záró tíz percben. Szerencsére, a
szebeniek támadásai sem voltak a
legeredményesebbek, ám az utolsó
percben kétszer is megfordíthatták
volna a találkozó kimenetelét. Ki-
maradt azonban két távoli dobásuk
is, utoljára két másodperccel a
vége előtt, így a két pont a házigaz-
dákat illeti meg.

A bajnokság a 7-10. helyekért
zajló rájátszással zárul a CSM szá-
mára, az első ellenfél a 10. helyen
végzett CSO Voluntari II lesz, a so-
rozat két győzelemig tart. Végül a
két ploiești-i csapat párharcából
kerül ki az utolsó ellenfél, a remé-
nyeink szerint a 7. helyért zajló
helyosztón, ugyancsak két győze-
lemig.

Gyors egymásutánban két kudarcot is jegy-
zett a bajnokságban a Marosvásárhelyi Sirius-
Mureșul női kosárlabdacsapata: előbb
Alexandriában szenvedett vereséget egy „trip-
lafesztiválos” mérkőzésen, majd az alakulat
hazai környezetben leszerepelt a Bukaresti
Rapid ellenében. Ezzel el is dőlt, hogy a csoport
harmadik helyénél fennebb nem végezhetnek.

Az alexandriai mérkőzés a tripladobók fesz-
tiválja volt. A műfajban rendszerint Gál Emese
jeleskedik a marosvásárhelyieknél, ezúttal is így
volt, öt találatot jegyzett. Ám hiába volt a Siri-
usnak nyolc hárompontosa, Alexandria ezzel
szemben tízet szorgoskodott össze. A két ame-
rikai játékos, Gray és Powell, akik a marosvá-
sárhelyi meccsen is csapatuk legjobbjai voltak,
most összesen 53 pontot szereztek, míg a Sirius-
Mureșulnál ezúttal sem lépett pályára Smelser,
és ez is megmutatkozott a végeredményben. A
két csapat között sem a lepattanók tekintetében,

sem a dobások pontosságában nem volt nagy a
különbség, azonban ha az előző két kiszálláson
megdicsértük a marosvásárhelyi játékosokat,
hogy nehezen adták el a labdát, ezen a meccsen
27 ilyen esetet számoltak össze statisztikusok.

Marosvásárhelyen, a hét végén a Bukaresti
Rapid volt a vendég, és annak fényében, hogy
a megyeszékhelyi gárda alig egy hónapja, ide-
genben legyőzte a fővárosiakat, bizakodhat-
tunk. Fölöslegesen tettük: a Ionel Brustur
irányította alakulat váratlanul megalázó veresé-
get szenvedett.

Smelser ezúttal sem tudta vállalni a játékot,
és, sajnos, úgy tűnik, ebben az idényben már
nem is igazán fogja tudni, ám ez nem lehet
mentség a szerény szombati teljesítményre. Kü-
lönösen, hogy nem a palánk alatt mutatkozott
meg a fővárosi csapat erőssége, a 29 pontos Stă-
nici nem egy kifejezetten magas játékos, ám
akkor és úgy csapta be a hazai csapat tagjait,
amikor és ahogy csak akarta.

Ha eddig az idén néhány nagyon jó meccset
produkált a Sirius, ezúttal ismét mintha a nyi-

tófordulót láttuk volna ismétlésben
a KSE elleni megszégyenítő vere-
séggel. 

Néhány elem rávilágít arra, hogy
esélye nem lehetett ilyen játékkal
Ionel Brustur csapatának. Egyrészt
mintha soha nem edzettek volna a
játékosok ezen a pályán és ezekre a
palánkokra, olyan pontatlanul dob-
tak kosárra. A 62 kísérletből csak
19 talált célt, ami 31%-nak felel
meg, a kilenc szabaddobásból
pedig csak három (!). A Rapid
eközben 80-szor dobhatott kosárra,
azaz majdnem 30%-kal (!) több-
ször, így a 39%-os hatékonyság is
bőségesen elegendő volt számukra.
Ez egyrészt a lepattanózásnak (43-
54) tudható be, de leginkább az eladott labdák-
nak (23-14), miközben a Rapid – nem tévedés
– 16 (!) labdát lopott, nemegyszer simán 
kivette a figyelmetlen marosvásárhelyi kosara-
sok kezéből,  amiatt is, hogy féltek vállalni a
dobást a hazaiak, akkor is passzolni akartak, ha
nem volt indokolt. Kivéve Mészárost, aki min-
den passzt, ha kellett, ha nem, rádobott, és 14
kísérletből két pontos dobással zárt. Ugyanak-
kor Dunbar csak az utolsó negyedben vállalt,
miután az első félidőben nulla pontot szerzett,
így hiába a 4/5-ös dobómutatója (ebből két

tripla), már vesztett helyzetben gyűjtötte mind-
ezt.

Az eredmény matematikailag is azt jelenti,
hogy a Sirius-Mureșul a középszakasz alsóházát
a 3. helyen végzi, bár szerdán 18 órától még
megpróbálhat visszavágni a Kézdivásárhelyi
KSE-nek az eddigi három vereségért. Ezt köve-
tően a rájátszás első körében a 6. helyezett
együttes lesz az ellenfél a két győzelemig tartó
sorozatban, nagy valószínűség szerint – hacsak
nem történik valami vaskos meglepetés – a Bu-
karesti Agronomia.

Bálint Zsombor

Fotó: a Román Kosárlabda-szövetség honlapja

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda 1. liga, 18. for-
duló: Marosvásárhelyi CSM –
Nagyszebeni CSU II 63:61 (17-
16, 17-17, 26-15, 3-13)
Marosvásárhely, ligeti sport-
csarnok, 300 néző. Vezette:
Eugen Lăzărescu (Kolozsvár),
Tudor Crișan (Kolozsvár), Ra-
luca Dan (Kolozsvár). Ellenőr:
Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Marosvásárhelyi CSM: Bölöni
22 pont (2), Szilveszter 18 (2),
Tóth 9, Ștețca 8 (2), Ștefan 4,
Bot 2, Barabási L., Morar, Tăl-
măcean.
Rapid: Vlad Georgescu 16 (2),
Călin 15 (3), Cerbu 12, Victor
Georgescu 6, Sumedrea 4, Cos-
teiu 4, Bobanga 2, Suciu 2.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 11. for-
duló: CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureșul 76:56 (15-10, 18-12, 21-9,
22-25)
Alexandria, sportcsarnok, 170 néző. Vezette:
Matei Bănică (Bukarest), Cristina Anuței (Bu-
karest), Diana Oprea (Brassó). Ellenőr: Luca
Badea (Bukarest).
Alexandria: Gray 32 pont (4), Powell 21 (3),
Mazilu 13 (3), Voicu 6, Bota 4, Lungu, Cră-
ciunescu, Măgureanu, Mărgărit Fiereșteanu.
Sirius-Mureșul: Gál 15 (5), Mészáros 10 (1),
Dunbar 9, Feiseș 9 (1), Bobar 8, Ignat-Klee-
mann 3 (1), Badi 2, Bokor.

Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, alsóház, 12. for-
duló: Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul – Buka-
resti Rapid 47:72 (12-20, 12-19, 11-13, 12-20)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 200 néző.
Vezette: Vlad Sandu (Nagyszeben), Andreea
Vilt (Kolozsvár), Szőcs Janka (Székelyudvar-
hely). Ellenőr: Marius Hurgoi (Kolozsvár).
Sirius-Mureșul: Badi 13 pont (1), Dunbar 10
(2), Gál 7 (2), Mészáros 5, Feiseș 5 (1), Bobar
5, Ignat-Kleemann 2, Pálfi, Bokor, Szász.
Rapid: Stănici 29 (5), Manea 17, Burlakova 15
(1), Vlad 7 (1), Cazacu 2, Duță 2, Bejan.

Eredményjelző
Női kosárlabda Nemzeti Liga, felsőház, 5. for-
duló: Szatmárnémeti CSM – Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC 69:65; 8. forduló: Kolozsvári U –
Aradi FCC 64:76, Szatmárnémeti CSM – Bras-
sói Olimpia 58:75, Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
– CSM Târgoviște 88:51.
Női kosárlabda országos bajnokság, alsóház, 11.

forduló: Bukaresti Rapid – Kézdivásárhelyi KSE
78:65, CSM Alexandria – Marosvásárhelyi Si-
rius-Mureșul 76:56, Bukaresti Agronomia –
Nagyváradi CSU Rookies 84:52; 12. forduló:
Nagyváradi CSU Rookies – Konstancai Phoenix
57:108, Marosvásárhelyi Sirius-Mureșul – Bu-
karesti Rapid 47:72, Kézdivásárhelyi KSE – Bu-
karesti Agronomia 72:62.

Eredményjelző
Férfikosárlabda Nemzeti Liga,
középszakasz:
* Piros csoport, 4. forduló: Ko-
lozsvári U-BT – Bukaresti Steaua
96:69
* Kék csoport, 2. forduló: Csík-
szeredai VSKC – Konstancai 
Athletic 71:80, Máramarosszigeti
CSM – Zsilvásárhelyi CSM
79:84.
Férfikosárlabda 1. liga,  7. for-
duló: Kolozsvári U – Bukaresti
Aurel Vlaicu Főgimnázium
52:65; 14. forduló: CSM Ploiești
– Marosvásárhelyi CSM 70:88;

15. forduló: CSU Ploiești – CSM
Ploiești 65:67; 17. forduló: Ko-
lozsvári U – Kolozsvári U-BT II
77:104, Bukaresti Agronomia –
CSM Ploiești 108:47, Bukaresti
Aurel Vlaicu Főgimnázium – Bu-
karesti Rapid 86:50, Nagyszebeni
CSU II – CSO II Voluntari 94:75,
CSU Ploiești – Marosvásárhelyi
CSM 82:88; 18. forduló: Kolozs-
vári U-BT II – Bukaresti Aurel
Vlaicu Főgimnázium 69:65, Ma-
rosvásárhelyi CSM – Nagysze-
beni CSU II 63:61, CSM Ploiești
– Kolozsvári U 56:84 (korábban
játszották).

1129.
Szerkeszti:FarczádiAttila

Ez nem volt szép, lányok!

Két magyar siker, két román 
kudarc az Eb-selejtező nyitányán

Befejezésre a leggyengébb csapatok jutnak
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Bálint Zsombor

Győzelemmel kezdte, majd
ugyanúgy folytatta szereplését a
magyar férfi-kosárlabdaválogatott
az Európa-bajnoki selejtezősorozat-
ban. A románok két vereséggel in-
dítottak.

Óriási meglepetésre az első mér-
kőzésen a címvédő szlovénok ellen
sikerült nyernie a felmondási idejét
töltő szövetségi kapitány, Ivkovics
Sztojan együttesének. A hallatlanul
izgalmas hajrában Perl Zoltán bün-
tetői döntöttek, az eredmény 77:75.
A második fordulóban, múlt vasár-
nap Ukrajnával találkozott Zapo-
rizzsjában. Itt is nagy hajrával nyert
az együttes. A 48-47-ről induló zá-
rószakaszban fej-fej mellett halad-
tak a csapatok, majd négy
másodperccel a vége előtt büntető-
ből egyenlítettek 60-60-ra a haza-
iak. Végül Allen Rosco utolsó
másodperces kosara döntött a ma-
gyarok javára, az eredmény 60:62.    

A románoknak nem sikerült a
bravúr, előbb hazai pályán alulma-
radtak Spanyolországgal szemben,
majd Izraelben is kikaptak.

Kolozsváron szolid játékkal sike-
rült megszorongatni a sokkal erő-
sebb és a győzelemre esélyesebb
ibériai gárdát. A vendégek végig ve-
zetve nyertek, azonban a románok
végig partiban maradtak. 5887-en
követték a mérkőzést a BT Aréna
lelátóiról.

Tel-Avivban 3500 néző előtt a
házigazdák erősebb kezdése után
kiegyensúlyozódott a játék, a 14.
percben Orbeanu kosarával 26-25-
re zárkóztak fel a románok. Egy 
8-0-s hazai rohammal ismét a másik
oldalra billent a mérleg nyelve, de
amikor Watson távolról betalált, 
43-38-at mutatott az eredmény-
jelző. Szünet után Dragoste szabad-
dobásaival már karnyújtásnyira
került az egyenlítés (47-44), azon-
ban Izrael nagyobb nyomást helye-
zett a vendégekre, a románok
hibázni kezdtek, és végül összeom-
lottak, így a végén nagyarányú ve-
reséget szenvedtek.

A kvalifikáció további négy talál-
kozóját novemberben, illetve jövő
februárban rendezik.

Bukaresti József a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.10 órától a Marosvásárhelyi TVR Sípszó után című műsorá-

nak meghívottja a 65 éves Bukaresti József. Az ASA, az Electromureş,
majd az ASA Electromureş egykori játékosával, későbbi edzőjével
Szucher Ervin a marosvásárhelyi férfikézilabda ’70-es és ’80-as éveiről
beszélget. 

A nagyszebeniek elleni mérkőzésnek nem volt közvetlen tétje, hiszen már a meccs előtt tudni
lehetett, hogy a vendégek a 6. helyen végeznek, így a rájátszásban a felsőházban szerepel-
nek, míg a CSM a 7. helyen marad, így a felnőtt férfi-kosárlabdamezőny legalacsonyabb
szintű szegmensében zárja az idényt Fotó: Nagy Tibor

Szerény teljesítménnyel rukkolt elő szombaton, a Rapid elleni mérkőzésen
a Sirius-Mureșul Fotó: Nagy Tibor



Idegenben szerzett góllal és a
VAR hathatós segítségével ment
tovább az Európa-liga nyolcaddön-
tőjébe a Sevilla, amely hazai pá-
lyán sem tudta legyőzni a román
bajnok CFR-t. A BL-selejtezők
első fordulója óta versenyben levő
kolozsvári csapat hiába talált be a

hajrában, a videobíró érvénytelení-
tette a gólt.

A kolozsvári 1-1 birtokában a Se-
villa kényelmes tempóban kezdett,
így 70 százalékos labdabirtoklása
csak a huszadik perc után hozott
igazi helyzeteket, tudósított az
NSO. A főleg jobbról, erőből a kapu

elé lőtt labdával próbálkozó spanyol
csapat játékosai azonban saját tár-
saikat akadályozták meg a gólszer-
zésben: előbb Lucas Ocampos
átlövése után pattant centikkel
mellé a labda az ötösön álló Fernan-
dóról, majd Reguilón találta telibe
a kapu torkában álló Luuk de Jon-
got. Jules Koundénak pedig dekáz-
nia is maradt ideje a kolozsvári
tizenhatoson belül, de Giedrius Ar-
lauskis kiütötte a jobb sarokra tartó
labdát.

A félidő végén viszont az addig
csak romboló CFR tudta pontrúgá-
sokkal kapuja elé szegezni a Sevil-
lát, de Damjan Djokovic és Adrian
Păun lövéseinél a Tomás Václik sé-
rülése miatt a kapuba kerülő Jasszin
Bunu megmutatta tudását, majd
Kévin Boli négy méterről melléfe-
jelt.

A második félidő elejét is meg-
nyomta a kolozsvári együttes, aztán
viszont a Sevilla költözött be soro-
zatos szögletekkel a vendégek ti-
zenhatosára. Az egyre inkább az idő

múlására játszó spanyolokat a 87.
percben a videobíró mentette meg a
kieséstől: Păun lapos lövését Bunu
bevédte, a visszanézésnél viszont
kiderült, hogy a gólpasszt adó La-
cina Traoré kezezéssel indította az
akciót.

A végjáték kölcsönös rugdalózá-
sában Mihai Bordeianu két sárga
lapja miatt a 91. percben tíz em-
berre fogyatkozott a CFR, amely
hiába vitte előre Arlauskis kapust is
az utolsó szabadrúgásánál, nem
tudta kicsikarni a továbbjutást.

Zinédine Zidane szerint csapata, a Real
Madrid nem érdemelt vereséget szerda este
a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddön-
tőjének első felvonásán, amelyen otthon 
2-1-re alulmaradt a Manchester Cityvel
szemben. A spanyol együttes francia szak-
vezetője elmondta: jó teljesítményt nyúj-
tottak a találkozón, de ennek nem tud
örülni, mert a mérkőzés hajrája mindent
megváltoztatott.

„A labdarúgásban kilencven percen át
tökéletes koncentrációra van szükség” –
emelte ki Zidane, aki szerint továbbjutásuk
szempontjából egyszerű a képlet:
„El kell mennünk a Cityhez, és
győznünk kell.”

Josep Guardiola, a mancheste-
riek vezetőedzője hangsúlyozta:
nagy elégedettséggel tölti el, hogy
győztek a Santiago Bernabéu Sta-
dionban, mert nincsenek hozzá-
szokva az efféle bravúrokhoz. „Ez
megmutatja, hogy bárhol képesek
vagyunk győzni. A kezdés után el-
lenfelünk jobban játszott, de tizenöt
perc után már mi is jól teljesítet-
tünk. Akadtak helyzeteink, de a be-

fejezéseknél nem voltunk elég pontosak,
vagy Courtois védett bravúrosan” – nyilat-
kozta a spanyol edző, aki az idegenben
megszerzett egygólos előny ellenére sem
tekinti lefutottnak a párharcot. „Ha van a
világon egy csapat, amely képes ilyen
helyzetből is továbbjutni, akkor az a Real
Madrid” – mondta Guardiola.

A Real Madrid hazai környezetben a
legutóbbi tíz BL-mérkőzése közül a negye-
diket veszítette el három döntetlen és
három győzelem mellett.

Az angliai visszavágót március 17-én
rendezik.

Pep Guardiola és Zinedine Zidane (j). Fotó: Sky

A CFR idegenben is ikszelt a Sevillával, és kiesett

Az Arsenal búcsúzott a labdarúgó-Európa-ligától: az első
meccsen elért 1-0-s idegenbeli sikerét követően hazai pályán
hosszabbításban kapott ki 2-1-re az Olimpiakosztól, így a
görög együttes idegenben szerzett több góllal lépett tovább.

A Manchester United hazai pályán 5-0-ra győzte le a
Brugge együttesét, így 6-1-es összesítéssel lépett a legjobb
16 közé a labdarúgó-Európa-ligában.

Európa-liga, a nyolcaddöntőbe jutásért, visszavágók:
* Arsenal (angol) – Olimpiakosz (görög) 1-2 (0-0, 0-1, 

0-1) – hosszabbítás után
Gólszerzők: Aubameyang (113.), illetve Cissé (53.), El

Arabi (120.).
Továbbjutott az Olimpiakosz 2-2-es összesítéssel, idegen-

ben szerzett több góllal.
* Benfica (portugál) – Sahtar Donyeck (ukrán) 3-3 (2-1)
Gólszerzők: Pizzi (9.), R. Dias (36.), R. Silva (47.), illetve

R. Dias (12. – öngól), Sztepanenko (49.), Patrick (71.).
Továbbjutott a Sahtar Donyeck, 5-4-es összesítéssel.
* Internazionale (olasz) – Ludogorec (bolgár) 2-1 (2-1)
Gólszerzők: Biraghi (32.), Lukaku (45+4.), illetve C.

Souza (26.).

Továbbjutott az Internazionale kettős győzelemmel, 4-1-
es összesítéssel.

* Manchester United (angol) – Club Brugge (belga) 5-0 (3-0)
Gólszerzők: B. Fernandes (27. – 11-esből), Ighalo (34.),

McTominay (41.), Fred (82., 93.).
Kiállítva: Deli (23. – Brugge).
Továbbjutott a Manchester United, 6-1-es összesítéssel.
* Sevilla (spanyol) – Kolozsvári CFR (román) 0-0
Kiállítva: Bordeianu (91. – Kolozsvári CFR).
Továbbjutott a Sevilla 1-1-es összesítéssel, idegenben szer-

zett góllal.
* Celtic Glasgow (skót) – FC Koppenhága (dán) 1-3 (0-0) 
Gólszerzők: Édouard (83. – 11-esből), illetve Santos (51.),

Pep Biel (85.), N’Doye (88.).
Továbbjutott az FC Koppenhága, 4-2-es összesítéssel.
* Ajax Amsterdam (holland) – Getafe (spanyol) 2-1 (1-1)
Gólszerzők: Pereira (10.), Olivera (64. – öngól), illetve

Mata (5.).
Továbbjutott a Getafe, 3-2-es összesítéssel.
* Basaksehir (török) – Sporting Lisszabon (portugál) 4-1

(2-0, 3-1, 3-1) – hosszabbítás után
Gólszerzők: Skrtel (31.), Aleksic (45.),

Visca (92., 119. – a másodikat 11-esből),
illetve Vietto (68.).

Továbbjutott a Basaksehir, 5-4-es ösz-
szesítéssel.

* Espanyol (spanyol) – Wolverhamp-
ton Wanderers (angol) 3-2 (1-1)

Gólszerzők: Calleri (16., 57., 91. – a
másodikat 11-esből), illetve Traoré (22.),
Doherty (79.).

Továbbjutott a Wolverhampton, 6-3-as összesítéssel.
* Gent (belga) – AS Roma (olasz) 1-1 (1-1)
Gólszerzők: David (25.), illetve Kluivert (29.).
Továbbjutott: a Roma, 2-1-es összesítéssel.
* Malmö FF (svéd) – VfL Wolfsburg (német) 0-3 (0-1)
Gólszerzők: Brekalo (42.), Gerhardt (65.), Victor (69.).
Továbbjutott a VfL Wolfsburg kettős győzelemmel, 

5-1-es összesítéssel.
* LASK Linz (osztrák) – AZ Alkmaar (holland) 2-0 (1-0)
Gólszerző: Raguz (44., 50. – az elsőt 11-esből).
Kiállítva: Wiesinger (88. – LASK).
Továbbjutott a Linz, 3-1-es összesítéssel.
* FC Basel (svájci) – APOEL (ciprusi) 1-0 (1-0)
Gólszerző: F. Frei (38. – 11-esből).
Továbbjutott a Basel kettős győzelemmel, 4-0-s összesí-

téssel.
* FC Porto (portugál) – Bayer Leverkusen (német) 1-3 (0-1)
Gólszerzők: Marega (65.), illetve Alario (10.), Demirbay

(50.), Havertz (58.).
Kiállítva: Soares (85. – Porto).
Továbbjutott a Leverkusen kettős győzelemmel, 5-2-es

összesítéssel.
* Braga (portugál) – Glasgow Rangers (skót) 0-1 (0-0)
Gólszerző: Kent (61.).
Továbbjutott a Glasgow Rangers kettős győzelemmel, 

4-2-es összesítéssel.
* Salzburg (osztrák) – Eintracht Frankfurt (német) 2-2 
Gólszerzők: Ulmer (10.), Onguéné (71.), illetve André

Silva (30., 83.).
Továbbjutott az Eintracht Frankfurt, 6-3-as 

összesítéssel.

Simán továbbment a Manchester United az Európa-ligában
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Zidane: Nem ezt érdemeltük

Fotó: AP

Lacina Traoré (k) kezezése miatt nem adták meg a CFR gólját. Fotó: AFP

Két olasz–spanyol párharc a nyolcaddöntőben
Két spanyol-olasz párharcot is rendeznek a labdarúgó-Európa-liga nyolcaddöntőjében, a Sevilla az

AS Romával, a Getafe pedig az Internazionaléval találkozik. A párosításokat pénteken sorsolták ki.
Az Európa-liga következő körének programja: Istanbul Basaksehir (török) – FC Koppenhága (dán),

Olimpiakosz (görög) – Wolverhampton Wanderers (angol), Glasgow Rangers (skót) – Bayer Lever-
kusen (német), VfL Wolfsburg (német) – Sahtar Donyeck (ukrán), Internazionale (olasz) – Getafe
(spanyol), Sevilla (spanyol) – AS Roma (olasz), Eintracht Frankfurt (német) – FC Basel (svájci),
LASK Linz (osztrák) – Manchester United (angol).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, tizenhatoddöntő, visszavágó mérkőzés: FC

Sevilla – Kolozsvári CFR 0-0. Továbbjutott: Sevilla, 1-1-gyel, idegen-
ben lőtt góllal.

Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan-stadion. Vezette:  Andris Treimanis
(lett).

Sárga lap: Jesus Navas (44.), Nolito (88), Youssef En-Nesyri (90+2.),
illetve Ciprian Deac (59.), Damjan Djokovic (73.), Mihai Bordeianu
(74., 90+1.), Kevin Boli (85.).

Kiállítva: Mihai Bordeianu (90+1.).
Sevilla: Yassine Bounou – Jesus Navas, Youssef En-Nesyri, Diego

Carlos, Jules Kounde, Sergio Reguilon – Joan Jordan (57. Ever Ba-
nega), Nemanja Gudelj, Fernando – Suso (67. Nolito), Luuk de Jong,
Lucas Ocampos.

CFR: Giedrius Arlauskis – Cristian Manea, Paulo Vinicius, Andrei
Burcă (27. Kevin Boli), Mario Camora – Mihai Bordeianu, Damjan
Djokovic (78. Mario Rondon) – Ciprian Deac, Adrian Constantin Păun,
Billel Omrani (84. Cătălin Golofca) – Lacina Traore.

A Manchester City 2-1-re nyert a Real
Madrid otthonában, míg az Olympique Lyon
hazai pályán 1-0-ra győzte le a Juventust a
labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjé-
nek szerdai első felvonásán.

Madridban a 13-szoros BL-győztes
Real és az angol bajnok Manchester City
nem igazán tudott mit kezdeni egymással
az első félidőben. A vendégeknek ugyan
valamivel több veszélyes akciójuk volt, a
második játékrész derekán mégis a spa-
nyolok szereztek vezetést Isco góljával.
A madridiak növelhették volna előnyü-
ket, azonban a City egyenlített Gabriel
Jesus fejesével: a brazil támadó mintha
kicsit meglökte volna a világ- és Európa-
bajnok Sergio Ramost, de a találatot a vi-
deobíró is szabályosnak látta. Három
perccel később Raheem Sterling tört be a
16-oson belülre, de a rossz ütemben be-
csúszó Dani Carvajal szabálytalankodott
vele szemben: a büntetőt Kevin de
Bruyne értékesítette. A Real megzavaro-
dott, Gabriel Jesus pedig egyedül lépett
ki, de Ramos utolsó emberként – még

éppen a 16-os előtt – lerántotta, amiért kiállí-
tották.

Lyonban kiegyenlített küzdelmet láthatott
a közönség, a hazaiak Lucas Tousart találatá-
val diadalmaskodtak.

Madridban adta meg magát a Real a Citynek,
előnyben a Lyon a Juventusszal szemben

Eredményjelző
Labdarúgó Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő,

első mérkőzések (visszavágók március 17-én):
* Olympique Lyon (francia) – Juventus

(olasz) 1-0 (1-0)
Gólszerző: Tousart (31.).
* Real Madrid (spanyol) – Manchester City

(angol) 1-2 (0-0)
Gól: Isco (60.), illetve Gabriel Jesus (78.), de

Bruyne (83., 11-esből). Piros lap: Sergio Ramos
(86., Real Madrid).

Labdarúgó-Európa-liga, tizenhatoddöntő,
visszavágó:

* Sporting Braga (portugál) – Glasgow Ran-
gers (skót) 0-1 (0-0), továbbjutott: a Glasgow
Rangers kettős győzelemmel, 4-2-es összesítés-
sel

Gólszerző: Kent (61.).



A rájátszást is döntetlennel kezdte a Sepsi
A labdarúgó 1. liga rájátszását is döntetlen-

nel kezdte a román élvonal X-Menjének be-
cézett Sepsi OSK, amely péntek délután hazai
pályán nem bírt a négy hónapja nyeretlen
Jászvásári CSM Politehnica csapatával.

Vad iramban, olykor túlzottan kemény oda-
lépésekkel indult a találkozó, amelynek elején
a Sepsi OSK hiába rúgta sorra a szögleteket,
igazán veszélyes lövése nem volt. A vendég
Poli viszont élt a pontrúgásaival: az 5. percben
egy szöglet után Juan Pablo Passaglia fejelte
a lécre a labdát, majd az első negyedóra végén
Ovidiu Horșia lőhetett 23 méterről, kissé
jobbról szabadrúgást, és tökéletesen tekerte a
rövid felső sarokba a labdát, írta beszámoló-
jában az NSO.

Az első félidő hátralevő részében Marian
Barbu játékvezető vívta ki a mintegy kétezer
székely néző haragját, mert sem Pavol Saf-
ranko elkaszálásakor, sem Sorin Șerban keze-
zésénél nem ítélt büntetőt a hazaiak javára.

A jászvásári csapat a második félidő elején
is piszkos futballal, a játékot tördelve igyeke-
zett őrizni az előnyét, és amíg a Sepsi OSK a
széleken próbálkozott támadásokkal, ez öt
sárga lap árán sikerült is neki.
Amikor azonban a szentgyörgyiek
áttértek a középső mélységi 
passzokra, rögtön zavarba hozták
a jászvásári védelmet. Fülöp Ist-
ván egyéni akciója és blokkolt lö-
vése után Pavol Safranko csapott
le az eléje pattanó labdára, és
nyolc méterről, fordulásból a jobb

alsó sarokba lőtte. Az egyenlítés után a Poli
végképp feladta támadási szándékait, és a
hazai átlövéseket hárító Denis Rusu kapusnak
köszönhetően végül megúszta a vereséget.

Elhunyt Göröcs János

Nyolcvanéves korában elhunyt Göröcs
János, az Újpest legendás, olimpiai bronzér-
mes, 62-szeres válogatott labdarúgója.

Göröcs János Gánton született, egyéves
volt, amikor családja Budapestre költözött.
Gyerekkorát Angyalföld és Újpest határozta
meg: eleinte a XIII. kerületi Tomori telepen,
majd a Gyöngyösi úton laktak, ekkor a Ganz
Hajógyár meccseire járt ki, a szünetekben
mezítláb rúgta kapura a labdát a többi gye-
rekkel. Tízéves volt, amikor a Jutagyár csa-
patába került, innen két év múlva
átcsábították a Vasas Izzóba. A futballnak kö-
szönhette, hogy ipari tanuló lehetett, és ma-
róstanoncként Pióker Ignác, a magyar
sztahanovista mozgalom megalapítója mel-
lett dolgozhatott.

Az ügyesen focizó srácot 1957-ben elhívta
az Újpesti Dózsa – egy órán múlt, hogy nem
a Vasashoz került, mert az angyalföldi klub
elnöke ennyivel később kereste ajánlatával.
Így aztán a híres Megyeri úti stadionban rúgta
tovább a bőrt, és tizenöt évig maradt a bel-
ügyi csapatnál (noha korábban Fradi-drukker
volt), s a rendőrtiszti főiskolát is elvégezte.

Aktív részese volt az Újpest sikerkorsza-
kának, egy csapatban játszott Zámbóval, Be-
nével, Fazekassal, Dunai Antallal. 339
bajnoki mérkőzésen lépett lila-fehér mezben
a pályára, 109 gólt szerzett, ötszörös magyar
bajnok (1959-1960, 1969, 1970 tavasz, 1970-
1971, 1971-1972) és kétszeres kupagyőztes
(1969, 1971), az 1961-62-es Kupagyőztesek
Európa Kupája kiírásban a sorozat gólkirálya
lett. A Dózsában még egy csapatban szere-
pelhetett példaképével, Szusza Ferenccel,
akinél nagyobb tudású magyar játékossal –
állítja – nem futballozott pályafutása során.
Göröcs 1972 és 1974 között Tatabányán ját-
szott, ezalatt kétszer volt a Közép-európai
Kupát elnyert csapat tagja. Majdnem ő lett az
első magyar légiós, mert hívta az Austria
Wien, de odahaza nem támogatták átigazolá-
sát.

A válogatottban 19 éves korában, 1958-
ban Lengyelország ellen mutatkozhatott be,

akkor a csapat idegenben győzött 3-1-re.
Egyik legemlékezetesebb válogatott meccse
egy évre rá, Drezdában volt, amikor az ő gól-
jával nyert az együttes 1-0-ra az NDK ellen,
s huszonhárom éves korára már negyvensze-
res válogatottnak mondhatta magát. Briliáns
technikai képességeivel, játékintelligenciájá-
val Göröcs a hatvanas évek kiemelkedő
klasszis játékosa volt, aki a válogatottban 62
találkozón 19-szer talált be az ellenfelek há-
lójába. 1960-ban a római olimpián a bronzér-
mes csapat tagja volt, 1962-ben a chilei
világbajnokságon ötödik helyezést ért el a vá-
logatottal.

Az ötvenedik válogatottságot 1965 máju-
sában, a Wembley-ben ünnepelte, utána már
csak 12-szer volt válogatott. Az akkori szö-
vetségi kapitány, Baróti Lajos Sándor Csikar
visszavonulása után őt próbálta a jobbszélen
játszatni, de Titinek ez nem feküdt, ő mindig
is jobbösszekötő volt. 1970-ben az osztrákok
ellen aztán olyan súlyosan megsérült, hogy
végleg el kellett búcsúznia a válogatottság-
tól.

Edzői pályafutását 1974-ben kezdte Új-
pesten az ifjúsági csapatnál (mellette bűnügyi
tiszt volt őrnagyi rangban), 1976-tól évekig
Kuvaitban dolgozott utánpótlásedzőként.
1985 és 1988 között az Újpesti Dózsa veze-
tőedzője volt, összesen 93 mérkőzésen irá-
nyította a lila-fehéreket, 1987-ben bajnoki
ezüstérmes és Magyar Kupa-győztes lett a
csapat. A kilencvenes évek elején Iránban
dolgozott.

1985-ben az Újpesti Dózsa örökös bajno-
kává választották, 2008-ban Újpest, 2012-
ben Budapest díszpolgára lett. 1994-ben a
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjével tüntették ki. 2015-ben a Magyar
Érdemrend középkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést vehette át, 2017-ben megkapta az
MLSZ életműdíját. 2019-ben a Magyar Fair
Play Bizottság trófeáját kapta, valamint a
Prima-díjat.

Három éve könyv jelent meg az életéről
Titi – Göröcs János, a varázsló címmel.

A Budapest Honvéd súlyos, 4-0-s vereséget szenvedett szombaton
a vendég Diósgyőrtől a labdarúgó OTP Bank Liga 23. fordulójában.

Az első félidő jó iramú, hullámzó és küzdelmes mezőnyjátékot
hozott, amelyben a zárt védelmek miatt komoly gólhelyzetet egyik
csapat sem tudott kialakítani. A hazaiakkal ellentétben a vendégek

azért néhány alkalommal legalább távolról megdolgoz-
tatták a rivális kapusát.

A szünet után Hasani góljával azonnal vezetést szer-
zett a vendégcsapat, majd az azonnal nagyobb sebességi
fokozatba kapcsolt hazaiak pillanatai következtek, de
még a veszélyes helyzeteiket sem tudták gólra váltani.
Az elmaradt egyenlítés helyett a több ígéretes kontrát
vezető diósgyőriek szereztek újabb találatot, akkor Iva-
novszki volt eredményes a 71. percben. A hátralévő idő-
ben Batik, majd Mezghrani is begyűjtötte a második
sárga lapját, így kilenc emberrel fejezte be a találkozót
a Honvéd, míg a DVTK Molnár révén egy újabb kontrát
zárt góllal, Iszlai pedig egy büntetőt értékesített.

A kispestiek a bajnoki szezonban a 12. hazai mérkő-
zésükön ötödször maradtak alul. A DVTK legutóbb
2014 áprilisában nyert bajnoki mérkőzésen a Honvéd
vendégeként.
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Jegyzőkönyv
Labdarúgó OTP Bank Liga
NB I, 23. forduló: Budapest
Honvéd FC – Diósgyőri
VTK 0-4 (0-0)
Budapest, Új Hidegkuti
Nándor Stadion, 2520 néző,
vezette: Bogár.
Gólszerzők: Hasani (46.),
Ivanovszki (71.), Molnár G.
(78.), Iszlai (84., 11-esből).
Sárga lap: Kálnoki-Kis
(33.), Mezghrani (50., 83.),
Batik (56., 73.), illetve Iva-
novszki (23.), Iszlai (40.),
Rui Pedro (43.), Brkovic

(60.), Sesztakov (64.).
Kiállítva: Batik (73.), Mez-
ghrani (83.).
Budapest Honvéd: Tujvel –
Batik, Kamber, Kálnoki-
Kis – Mezghrani, Nagy G.,
Hidi, Gazdag (80. Ugrai),
Aliji (75. Kukoc) – Lanza-
fame, Moutari (86. Uzoma).
Diósgyőri VTK: Danilovic
– Sesztakov, Brkovic, Pol-
gár, Vági – Márkvárt, Iszlai
(85. Cortes) – Kiss T. (75.
Egerszegi), Rui Pedro (72.
Molnár G.), Hasani – Iva-
novszki.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Casa Liga 1, alsó-
házi 1. forduló: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK –
Jászvásári CSM Politehnica 
1-1 (0-1)
Sepsiszentgyörgy, városi sta-
dion, vezette: Marian Barbu.
Gólszerzők: Safranko (69.), il-
letve Horșia (15.).
Sárga lap: Tincu (14.), Saf-
ranko (20.), Bouhenna (85.), il-
letve Chacana (32.), Habibou
(59.),  S.Şerban (64.), Breeveld
(71.), Rusu (90.).
Sepsi OSK: Niczuly – Csiszér,
Bouhenna, Tincu, F. Ştefan –
Velev (46. Fülöp István), Vaş-
vari – Ştefănescu, Achahbar
(82. Fülöp Loránd), Gál-And-
rezly (46. Díaz) – Safranko.
Poli Iaşi: Rusu – Grădinaru,
Frăsinescu, Klimavicius,
S.Şerban – De Iriondo, Passag-
lia (55. Breeveld), Horşia (73.
Soares), Omoh, Chacana – Ha-
bibou (62. Luckassen).

Eredményjelző
1. liga, 1. forduló: felsőház: FC Botoșani –
Bukaresti FCSB 2-2; alsóház: Sepsiszent-
györgyi Sepsi OSK – Jászvásári CSM Po-
litehnica 1-1, Bukaresti Dinamo –
Academica Clinceni 0-1, Konstancai Viito-
rul – FC Voluntari 0-0.
2. liga, 22. forduló: FK Csíkszereda – Aradi
UTA 0-6, Bukaresti Rapid – Turris Oltul
Turnu Măgurele 0-0; 23. forduló: Dunărea
Călăraşi – FK Csíkszereda 2-1, Aradi UTA
– Temesvári Ripensia 3-0, Zsilvásárhelyi
Viitorul Pandurii – Zsilvásárhelyi Pandurii
4-0, Turris Oltul Turnu Măgurele – Concor-
dia Chiajna 2-1, Bukaresti Metaloglobus –
Sportul Snagov 3-0, Petrolul Ploieşti –
Konstancai Farul 0-0, Temesvári ASU Po-
litehnica – Bukaresti Rapid 0-0. Az állás:
1. UTA 47 pont, 2. Mioveni 37, 3. Rapid
37, ...15. Csíkszereda 22.

A tabella
1. Ferencváros           21         15       4         2          38-18       49
2. Fehérvár FC          23         14       4         5          42-21       46
3. Mezőkövesd          23         12       5         6          33-21       41
4. Puskás AFC           23         10       8         5          38-27       38
5. Diósgyőr                23         10       3         10        32-31       33
6. Honvéd                  23         9         6         8          24-27       33
7. Kisvárda                23         8         4         11        30-34       28
8. Újpest                    22         8         4         10        29-34       28
9. Debrecen               22         8         3         11        35-41       27
10. Paks                     23         8         2         13        29-41       26
11. ZTE                     23         6         6         11        30-36       24
12. Kaposvár             23         3         1         19        19-48       10

Az alsóház állása
1. Viitorul               1       0       1       0       0-0        21
2. Sepsi OSK          1       0       1       0       1-1        18
3. Dinamo               1       0       0       1       0-1        17
4. Clinceni              1       1       0       0       1-0        14
5. Nagyszeben        0       0       0       0       0-0        13
6. Târgoviște           0       0       0       0       0-0        13
7. Jászvásár            1       0       1       0       1-1        12
8. Voluntari             1       0       1       0       0-0        11

A diósgyőri Iszlai Bence (b) és a kispesti Nagy Gergő a labdarúgó OTP Bank Liga 23.
fordulójában játszott Budapest Honvéd – Diósgyőri VTK mérkőzésen az Új Hidegkuti
Nándor Stadionban 2020. február 29-én  Fotó: MTI/Illyés Tibor

A Honvéd súlyos vereséget szenvedett a Diósgyőrtől Eredményjelző
A címvédő és listavezető Ferencváros 2-0-
ra nyert a vendég Debrecen ellen a labda-
rúgó OTP Bank Liga szombati, 23.
fordulójában, így továbbra is hárompontos
előnnyel áll a tabella élén. A második helye-
zett MOL Fehérvár FC – amely két mérkő-
zéssel többet játszott fővárosi riválisánál – a
sereghajtó Kaposvárt győzte le magabizto-
san, a harmadik Mezőkövesd ugyanakkor
meglepetésre kikapott hazai pályán a kiesés
ellen küzdő Zalaegerszegtől.
Eredmények: Mezőkövesd Zsóry FC – Za-
laegerszeg 1-2, MOL Fehérvár FC – Kapos-
vári Rákóczi FC 3-0, Újpest FC – Puskás
Akadémia FC 2-3, Budapest Honvéd – Di-
ósgyőri VTK 0-4, Kisvárda Master Good FC
– Paksi FC 2-0, Ferencvárosi TC – Debre-
ceni VSC 2-0.

Fotó: a Sepsi OSK közösségi oldala

A hatvanas években (pontosabban 1958-tól 1970-ig) 62 válogatottság csak világklasszisnak juthatott. Ezt többek
között 19 góllal hálálta meg Fotó: promotions.hu



A szociális védelem az euró-
pai országok kormányai szá-
mára az egyik legjelentősebb
költségtételt jelenti, Románia
az egyik legkisebb összeget
fordítja erre a célra – derül ki
az Eurostat csütörtöki adatai-
ból.

Az EU öt tagállama (Finnország,
Franciaország, Dánia, Olaszország
és Ausztria) 2018-ban a bruttó hazai
termék (GDP) legalább 20%-át for-
dította a szociális védelemre, míg
Írország, Málta, Lettország, Romá-
nia, Bulgária és Csehország a GDP-

jük kevesebb mint 12%-át fordítot-
ták erre a célra. Románia esetében
a szociális védelemre fordított kia-
dások aránya a GDP 11,6%-a volt,
ami messze elmarad az Európai
Unió 19,2%-os átlagértékétől.

A szociális védelem költségeit
több kategóriára lehet osztani. Az
„időskorú” kategóriára, amely ma-
gában foglalja a nyugdíjakat, 2018-
ban az Európai Unió szintjén a GDP
10,4%-át fordították. Valamennyi
tagállamban ez a kategória képvi-
seli a szociális védelem kiadásainak
legfontosabb részét, de a súlyuk je-

lentősen változik: míg Finnország-
ban ez a GDP 13,6%-a, Írországban
csak a GDP 3,2%-át teszi ki. 2018-
ban Románia a GDP 8,6%-át fordí-
totta nyugdíjakra.

Az egészségügyre fordított kor-
mányzati kiadások tekintetében az
EU-ban Dánia áll az első helyen,
amely 2018-ban bruttó nemzeti ter-
mékének 8,3%-át fordította erre a
célra, majd Ausztria (8,2%) és Fran-
ciaország (8,1%) következik. Ezzel
szemben Ciprus (2,7%), Lettország
(4%) és Románia (4,7%) az EU
7%-os átlaga alatt van. (Agerpres)

Románia az egyik legkisebb összeget 
fordítja szociális védelemre
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Blue Air: ingyenes időpont-módosítás 
A Blue Air légitársaság bejelentette, hogy aki a feb-

ruár 27. – március 15. időszakra bolognai, firenzei, mi-
lánói vagy torinói repülőjegyet váltott, ingyen
megváltoztathatja az utazás időpontját.

A könnyítés azokra érvényes, akik 2020. február 
27-e előtt megváltották repülőjegyüket. A kedvez-
ménnyel egyszer lehet élni. 

Az utasoknak csak az árkülönbözetet kell állniuk, ha

drágább lenne az új repülőjegy – közölte a légitársa-
ság.

Akik szeretnék megváltoztatni az utazás időpontját,
legalább négy órával a repülő indulása előtt meg kell
ezt tenniük.

A közlemény kitér arra is, hogy mostanáig a Blue
Air egyetlen járatát sem törölték a koronavírus-járvány
miatt. (Mediafax)

Peren kívüli megegyezéssel
ért véget a Volkswagen
(VW) ellen több mint ne-
gyedmillió olyan németor-
szági vásárló képviseletében
indított per, akik az autó-
gyártó társaság dízelbotrá-
nyában érintett modellekből
vásároltak, a pénteken is-
mertetett részletek szerint a
gyártó mintegy 830 millió
euró  kártérítést hajlandó fi-
zetni az ügyfeleknek.

A német fogyasztóvédelmi szer-
vezetek országos szövetsége
(vzbv) és a legnagyobb német au-
tótulajdonosi érdekvédelmi szer-
vezet, az ADAC autóklub
szervezésében indított eljárásban
kidolgozott megállapodás szerint
az úgynevezett csoportos megálla-
pítási keresethez (Musterfeststel-
lungsklage) csatlakozott 260 ezer
vásárló az autó modelljétől és ko-
rától függően 1350 és 6257 euró
közötti kártérítéshez juthat.

Ez ugyan „nem egy nagyvonalú
ajánlat” a gyártótól, de többet nem
lehetett elérni, és így „gyorsan, át-
láthatóan és biztosan” pénzhez jut-
nak a megkárosított vásárlók –
közölte a vzbv.

Az eljárás részesei április 20-ig
dönthetnek, hogy elfogadják-e az
ajánlatot. A mérlegeléshez
ügyvédi, jogászi segítséget kérhet-
nek, ennek költségéhez a VW hoz-
zájárul, legfeljebb 190 euró
erejéig, és csak akkor, ha az ügyfél
végül elfogadja a kártérítést.

Aki nem fogadja el a VW aján-
latát, tovább pereskedhet az óriás-
vállalattal, de már egyedül,
önállóan, ami „kockázatos” vállal-
kozás – jegyezte meg a fogyasztó-
védelmi szövetség vezetője, Klaus
Müller.

A csoportos megállapítási kere-
set a kollektív jogorvoslat német-
országi szabályozásának egy új

eleme, éppen a VW dízelbotrányá-
nak tanulságaként vezették be. A
cél a fogyasztók jogainak erősítése
a túlerőben lévő nagyvállalatokkal
szemben. A pereket nem az egyes
fogyasztók, hanem fogyasztói szö-
vetségek folytatják, a költségeket
és a pénzügyi kockázatot is ezek a
szervezetek viselik, a fogyasztók
számára kedvező bírósági döntés
viszont mindenkire érvényes, aki
csatlakozott a keresethez.

A vzbv és az ADAC kereseté-
hez EA189 típusú dízelmotorral
szerelt és a dízelbotrány miatt
szervizre visszarendelt Audi, Seat,
Skoda és Volkswagen gépkocsik
németországi tulajdonosai csatla-
kozhattak.

A VW dízelbotránya úgy került
nyilvánosságra, hogy az Egyesült
Államok Környezetvédelmi
Ügynöksége (EPA) 2015 szeptem-
berében megvádolta a gyártót,
hogy olyan szoftvert telepített 
482 ezer dízelüzemű jármű kipu-
fogógáz-tisztító berendezésébe,
amely érzékeli a mérés körülmé-
nyeit. 

Az autó így a teszteken a való-
ságos nitrogén-oxid-kibocsátás tö-
redékét produkálja, vagyis csal a
vizsgán. A VW elismerte a csalást.
Az ügy világszerte a VW mintegy
11 millió gépjárművét érinti, ezek
közül 8,5 milliót az EU-ban adtak
el.

A botrány miatt indított vizsgá-
latokon más gyártóknál is kimutat-
tak hasonló szabálytalanságot.

A VW az autóipar legnagyobb
szereplője, a csoporthoz tartozik a
névadó Volkswagen mellett az
Audi, a Bentley, a Bugatti, a Lam-
borghini, a Porsche, a Seat és a
Skoda, valamint a Ducati sportmo-
torkerékpár, és saját márkájú ha-
szonjárművei mellett a Scania és a
MAN tehergépjárműveket is a
VW gyártja. (MTI)

Dízelbotrány
A Volkswagen kártérítést
ajánlott fel több százezer 

németországi vásárlójának



MINDENFÉLE

MEDCOMP Belgyógyászati Központ

– Marosvásárhely, Tudor Vladimi-

rescu u. 21/A. Tel. 0265/265-112.

(21901-I)

HÁZTETŐT KÉSZÍTÜNK cserépből

vagy lemezből, és vállalunk bármi-

lyen kisebb javítást. Tel. 0759-163-

860, Csaba. (6832-I)

VÁLLALOK szobafestést, mázolást,

padló-, falicsempe, laminált padló

lerakását, lépcsőházfestést garanciával.

Tel. 0746-552-473. (6869)

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a
végtelen nyugalom. Elhagytad
a házat, amit úgy szerettél,
itthagytál mindent, amiért
küzdöttél. Örök álom zárta le
szemed, megpihenni tért két
dolgos kezed. Nélküled
semmi sem olyan, mint régen,
fájó könnycsepp lettél
mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid,
emléked, szeretünk
mindnyájan, nem feledünk
téged. Az élet elmúlik, de az
emlékek élnek, amíg élünk,
szívünkben őrizzük emléked.
2020. március 2-án megtört
szívvel emlékezünk a drága jó
férjre, édesapára, testvérre,
apósra, nagytatára, dédtatára,
az ilencfalvi id. KAKASI
GYÖRGYRE halálának első
évfordulóján. Nyugodjon
békében, az Úr Jézus szent
nevében! Gyászoló szerettei.
(6785)

Szomorú szívvel emlékezünk
UNGVÁRI MÁRIÁRA szül.
Tamás halálának 4.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6733-I)

Március 2-án telik el három
éve, hogy örökre elmentél
tőlünk, drága anyám, BOTA
ROZÁLIA. Szomorú emlékű
nap ez számunkra, de kedves
emléked örökké velünk van.
Nyugodj békében! Fia, József
és családja. (6834-I)

,,A fájdalom emlék. Élni fogsz,
küzdeni, és megtalálod a
boldogságod. És az utolsó
lélegzetedig emlékezni fogsz
a családodra, mert a szeretet
soha nem halványul el. A
szeretet csillag, amelynek
fénye még a halál után is
hosszasan ragyog.” 
2020. február 28-án múlt 10
éve, hogy drága jó édesapánk,
nagytatánk és dédtatánk,
TOTH DÉNES nincs köztünk.
Sok év eltelt nélküled, de nem
múlik el nap, hogy eszünkbe
ne jutnál, rád ne gondolnánk.
Szeretett, drága emléked,
amíg élünk, szívünkben
hordozzuk. Nyugodjál
békében! Szeretett családod
apraja és nagyja. (-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk
március 1-jén BOTOS
ANDRÁSRA halálának 10.
évfordulóján. Felesége, Ro-
zália, lánya, Ildikó, veje, Dorin,
unokái: Mihai, Andrea, és hú-
ga, Edit. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (6875)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
március 1-jén drága
gyermekünkre, dr. KOVÁCS
LÓRÁNT egyetemi tanárra
halálának 3. évfordulóján.
Bánatos szülei, testvére és
szerettei. (6839)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 2-án BARTHA
ALBERTRE halálának 3.
évfordulóján. A drága jó férj,
apa, nagyapa emlékét
szívünkben őrizzük.
Nyugodjál békében! Bánatos
családod. (6887-I)

ELHALÁLOZÁS

Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép,
és nem szenved senki már.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett édesanya, nagymama, déd-
mama, testvér, rokon, barát, 

özv. VERES ANNA-MÁRIA 
életének 77. évében eltávozott
közülünk. Temetése március 2-
án, hétfőn 13 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
A gyászoló család. (6873-I)

„Jézus ölébe bizton hajtom fejem
le én.” 
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerető édesanyánk, nagyma-
mánk, dédmamánk, testvér,
rokon, 

PÁLOSI IRMA 
életének 93. évében eltávozott
közülünk. Utolsó útjára március
2-án, hétfőn 14 órakor kísérjük a
szászcsávási református teme-
tőbe. 

A gyászoló család. (6888-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, apa, rokon, jó szom-
széd, barát, kolléga, 

BÁLINT ISTVÁN
rövid, de súlyos betegség után

2020. február 27-én csendesen
megpihent. 
Emléke legyen áldott! Nyugodj
békében! Szívünkben maradsz
örökre. Temetése március 2-án,
hétfőn 13 órától lesz a szentgyör-
gyi új temetőben, katolikus szer-
tartás szerint. 

A gyászló család. (6885-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Bartos Honoreának, osztozunk
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
okozta fájdalmában. Vigaszta-
lódást kívánunk a gyászoló
családnak! A VIII. D osztály- és
szülői közössége. (-I)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak a szeretett
férj, édesapa és nagytata, a
gyulakutai TÓTH DÉNES
elhunyta alkalmából. Gyászoló
szeretteinek vigasztalódást
kívánunk! Szakács Géza és
családja Marosvásárhelyről.
(6886)

ATIMKOPÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT üzleteibe és MUNKÁ-
SOKAT a pékségbe. Tel. 0756-128-310, Rozália. (64487-I)

APCHOUSEMUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számí-
tástechnika, és szeretnél a tesztelőcsapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá behozni. Érdek-
lődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

APCHOUSERAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására.  Az átlagosnál magasabb kereseti lehetőség!  Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
hozni. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (64556-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat

A MAROSVÁSÁRHELYI 2-ES POSTAHIVATAL 
POSTAI KÉZBESÍTŐT alkalmaz.

Érdeklődni naponta 8-15 óra között a következő telefonszámokon:
0265/224-800, 0265/251-059, 0725-902-396. (sz.-I)
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Megállt a szíved, mely értünk dobogott, 
Megpihent a kéz, mely értünk dolgozott. 
Arany volt a kezed, munka az életed, 
Nem tekint már ránk ragyogó szemed. 
Szomorú szívvel emlékezünk március 
1-jén a szeretett férjre, drága jó édes-
apára, nagytatára, SZABÓ ALBERTRE
(Mackó) halálának második évfordulóján. 
Emlékét, míg élünk, megőrizzük. 
Bánatos felesége, Edit, imádott leánya,
Erika, veje, Zsolt, unokái: Nimród és
Zsófika. (6874)

A szállító neve és címe Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., szerda 8 ó., 
péntek 8 ó.,

vasárnap 8 ó.,
a Voiajor 

távolsági buszállomástól 
(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,

szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, 

Népliget, 
Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 20 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből 17.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 110 lej, 
menet–jövet 200 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
(18 éves korig) 

190 lej.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!



Buszos körutazások 
•HOSSZÚHÉTVÉGEAVAJDASÁGBAN
BELGRÁDIKIRÁNDULÁSSAL

Ár:125EUR/főkétágyasszobában/3napreggelivel
IndulásBudapestről
Időpont:2020.április24-26.

•SZLOVÉNIAÉSAZALPOK

Ár:304EUR/főkétágyas
szobában/6napreggelivel
IndulásBudapestről
Időpont:2020.április18-23.

•PRÁGA,BÉCS,POZSONY–3NAP–3FŐVÁROS

Ár:149EUR/főkétágyas
szobában/3napreggelivel
IndulásBudapestről
Időpont:2020.május30.–
június1.

Abudapestiinduláshoznapirepülőjáratokisfoglalhatók
irodánkban!

Részletes programok, 
információk 
irodánkban. 

A jegyek a Jazz & Blues Club fölött, a Sörházban vásárolhatók meg.
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A héderfáji születésű Bordi András (1905–1989) aktív tevékenységet folytatott a művészet területén, nem-
csak Budapesten és Párizsban képzett festőként, hanem nagyon jó szervezőként is. Rajztanára volt a Maros-
vásárhelyi Szabad Festőiskolának, majd az 1949-ben alapított Művészeti Középiskolának, 1940–1971 között
pedig a Kultúrpalota vezetőjeként és az ott működő képtár gondnokaként, valamint 1941-től a Barabás Miklós
Céh alelnökeként és a különféle művészi szervezetek tagjaként tevékenykedett. 

Műveiben nagyon jó és kifinomult akvarellistaként mutatkozott be, szaktudása és kifejezőképességéből adó-
dóan a portrézásnak virtuóz mestere volt. Az ábrázolt személyek a közvetlen környezetéből származnak: csa-
ládtagok, különösképpen a felesége, barátok, vagy egyszerű vidéki emberek. Külön fejezetet alkotnak a
gyermekeket és az anya-gyerek kapcsolatot ábrázoló portréi. Ugyanakkor Bordi András az erdélyi dombok
és erdők tájképfestőjeként is megmutatkozott.

A Nő román népviseletben című alkotás kiemelkedő példája a portréfestészetben könnyen felismerhető,
már meghonosodott, jellemző stílusának. A képen a hangsúly a semleges háttérrel megjelenített nő portréjának
és kezének kifinomult megrajzolására esik. A népviselet részleteinek aprólékos kidolgozása kiemeli az alkotás
szépségét. (C.F.)

BordiAndrás:Nőrománnépviseletben,akvarell,
papír,100,5x70cm,jelezvebalrafent,Bordy(1)938,MarosMegyeiMúzeumgyűjteménye

A Maros Megyei Múzeum gyűjteményéből

BORDI ANDRÁS: Nő román népviseletben

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önö-

ket, hogy Marosvásárhelyen, a Tulipán
utca 25. szám alatt működő MCA Health
Care orvosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei egészségbiztosítási pénztári
alapból származó összeggel ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére
márciusra! Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól. 

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják 
a 0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 

Várjuk Önöket!


