
Hat napon át „állt a bál” Marosszentgyörgyön.
Keddtől vasárnapig rendkívül színes és gazdag,
minden korosztályt megszólító programsorozattal
ünnepelték a 23. alkalommal megszervezett Szent
György Napokat. A közösségépítés jegyében zaj-
lott rendezvénysorozat elérte a célját, az aprónép-
től a szépkorúakig nagyon sokan kapcsolódtak be
az egyes programokba. 

Bár kedd óta zajlottak a rendezvények, hivatalosan pén-
teken délután került sor a Marosszentgyörgyi Napok ünne-
pélyes megnyitójára. A családias hangulatú eseményen a
községvezetés, rezesbanda kíséretében, népes gyereksereg-
gel együtt vonult végig a művelődési otthontól a Szent
György-szoborig. A hideg idő ellenére a három-négy éves,
székely ruhás apróságok is lelkesen meneteltek a sorban. A
felvonulást követően megkoszorúzták a község névadójának
az emlékművét, majd 23 lufit engedtek fel a levegőbe. Az
ünnepség a helyi általános iskola udvarán folytatódott, ahol
Sófalvi Szabolcs polgármester, illetve a testvértelepülések
jelen lévő képviselőinek a köszöntője után a gyerekek szín-
vonalas néptáncműsorral örvendeztették meg a szépszámú
közönséget. Nem csoda, hiszen a községben közel százhet-
ven gyerek jár néptáncoktatásra. 

A szomszédos Tófalvi utcában számos érdeklődőt vonzott
a kézműves- és termékvásár, a házi szörpöktől a mézig, a
horgolt ékszerektől a szőttesekig, és a kézzel festett üveg-
tárgyakig, illetve az igazi vásári hangulatot idéző, népi mo-
tívumokkal díszített mézeskalácsokig igen széles volt a
választék. 

Bár a kedvezőtlen időjárás miatt szabadtérről a művelő-
dési otthon termébe szorult, igen nagy érdeklődésnek örven-
dett pénteken a Procardia Egészség szigete, ottjártunkkor
több idős tért be egészségügyi szaktanácsadás végett. Pálosi
Tünde ügyvezető igazgató lapunknak elmondta: vérnyomást
mértek, a gyerekeknél gerincferdülést szűrtek ki, de lúdtalp-
tornát, illetve különféle mozgásprogramokat is bemutattak
a szakembereik, ugyanakkor László Mihály orvos egyénre
szabott általános egészségügyi szaktanácsadásban részesí-
tette a hozzá fordulókat, és felhívta a figyelmet az esetleges
életmódbeli hibákra, amelyek különféle betegségekhez ve-
zethetnek. 
A helyi értékeket teszik közszemlére

Sófalvi Szabolcs polgármester szerint az idei Szent
György Napok fő mottója az, hogy nemcsak községet,
hanem közösséget építenek.

– Úgy próbáltuk a rendezvényeket megszervezni, hogy a
marosszentgyörgyiek ne csak azt érezzék, hogy az infrast-
ruktúra fejlődik, hogy utcákat aszfaltozunk, javítunk, épí-
tünk, hanem azt is, hogy itt itthon vannak, hogy

Francia 
elnökválasztás
Csaknem 47 millió választópolgár vá-
lasztotta ki vasárnap a 11 jelölt közül
azt a kettőt, akik május 7-én a máso-
dik fordulóban megmérkőzhetnek az
államfői posztért.

____________3.
Számvetés 
és útkeresés
A három helyszínen – Marosvásárhe-
lyen, Csíkszeredában és Sepsiszent-
györgyön – tartott tudományos
konferencia keretében 16 szekcióban
mintegy száz előadó tartott előadást
Székelyfölddel kapcsolatos fontos té-
mákról.

____________4.
Ünnepelt 
Erdőszentgyörgy
Gazdag, színes programot kínáltak a
közönségnek a huszonhatodik alka-
lommal megszervezett erdőszentgyör-
gyi Szent György Napokon, így
mindenki, aki a hűvös időben is a térre
ment, kereshetett-találhatott kedvére
való szórakozást.

____________5.
A húsvéti ünnepkör
népszokásaiból
Marosszéki régiónkban több olyan
szokásjáték élt húsvét ünnepén, me-
lyeket más erdélyi vidékeken nem
ekkor vagy nem ebben a formában
gyakoroltak. Az egyházi eredetű vagy
általános tavaszi szokások mellett
gazdag repertoár állítható össze a
népi közösségek értékrendjét kifejező,
szabályozó rítusokból is.

____________6.

Nem túlzás azt állítani, hogy azok, akik
szombaton délben kijöttek a Marosvá-
sárhelyi Rádió által kezdeményezett
Maros-takarításra a komphoz, úgy ér-
keztek, mintha egy nagy családi találko-
zón jelentek volna meg. Mert túl azon,
hogy intézmények képviseletében vagy
csak magánszemélyként felkaroltak egy
jó ügyet, jó volt látni, ahogy egy-egy
kupac körül szorgoskodók, régi és új is-
merősök találkoztak egymással, szót
váltottak. 

Ez a hangulat fogadott mindenkit. A résztve-
vőket a szervezők zsákokkal, nejlonkesztyűkkel
látták el. A szervezők arra sem számítottak,
hogy alig néhány perc alatt gazdára lel több
száz kesztyű, és hamar elfogytak a zsákok is,
amelyeket azonban sikerült azonnal pótolni. A
„brigádok” félpótkocsin, pótkocsikon, teherau-
tók önürítő felületén lendültek támadásba olyan
helyeken, ahol nagy kupacok rondították a
Maros-partot. Kajakok, motorcsónakok szállí-
tották át a Maros jobb partjára a csapatokat is,
így délben már igen széles sávban mintegy 250
– 300 szemétgyűjtő töltötte meg a zsákokat. Jó
volt látni azt is, hogy a társadalom minden ré-

tegének voltak képviselői horgászoktól média-
munkatársakon, színészeken át a politikusokig,
de azt hiszem, nehéz lenne felsorolni, hogy ki
milyen téren tevékenykedik a mindennapokban,
s nem szégyellt szeméttakarításhoz beöltözni.
Baráti társaságok, civil szervezetek (környezet-
védők és természetjárók) csapatostul jöttek el
és vállalták fel a közös ügyet. Örömmel tapasz-
talhattuk, hogy mindenki mosolyogva, jó kedv-
vel dolgozott és takarította meg a vizet, szedte
össze az elérhetetlen sásba szorult pillepalacko-
kat, vagy a földbe nyomott építkezési tör-
meléket, ruhadarabokat, napernyőt, 

Játék a számokkal
Ha létezne a közéleti szereplők számára „hogyan csinál-

junk bolondot magunkból” vetélkedő, a kormányfő az adó-
bevételek ügyében tett csütörtöki nyilatkozatával
toronymagas győzelmi esélyes lenne. Mert ostobaság nagy
sikerként értékelni azt, hogy van növekedés, de távolról sem
olyan ritmusú, amilyen a kiadási tervek tartásához kellene.
Így az egyik hírügynökségi jelentésből idézve „rossz nap a
mai a gazdasági megszorítások apostolai számára” kijelen-
tést valószínűleg mérgezett nyílnak szánta, de az inkább bu-
merángnak tűnik.

A kormányzati sikerbeszámoló szerint az év első három
hónapjában a költségvetési bevételek közel négymilliárd lej-
jel magasabbak a tavalyi első negyedévi szintnél, ami 7,2
százalékos többlet. Ez egyáltalán nem rossz, a gond mind-
össze annyi, hogy a költségvetést 14 százalékos éves szintű
bevétel-gyarapodással tervezték. Szintén csak a gyatra hely-
zet megszépítésére tett halovány kísérletnek jó az az adat,
miszerint a héabevételek szépen nőnek, amikor a költségve-
tésben ez a tétel az összbevételeknek csak az ötödére rúg,
van ott még jó néhány más tétel, aminek az alakulása többet
mondana a reálgazdaság állapotáról. Amely kicsattanó
egészségnek kellene örvendjen ahhoz, hogy a kormány nagy-
ravágyó költekezési terveihez szükséges pénzt kicsengesse
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23. Marosszentgyörgyi Napok
A közösségépítés jegyében

Fotó: Nagy Tibor

Benedek István

Vajda György 

Menyhárt Borbála

Sikeres volt a Maros-takarítási akció

Együtt volt a „nagy család” 



Személyszállító ütközött nyergesvontatóval
Április 20-án, csütörtökön 16.45 órakor az E 60-as út

13-as országút 101+550 km-es szakaszán, Héjjasfalva kül-
területén  a Bukarest–Marosvásárhely menetrend szerinti
járat személyszállító autóbusza balesetezett. A busz 53 éves
vezetője az időjárási körülményekhez képest túl nagy se-
bességgel hajtott, egy kanyarban elvesztette a jármű fölötti
uralmát  és az ellenkező irányból szabályosan közlekedő
félpótkocsis nyergesvontatóval ütközött – tájékoztatta szer-
kesztőségünket a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség szó-
vivője. A két gépjármű vezetője, valamint három utas
könnyebb sérüléseket szenvedett, őket a segesvári sürgős-
ségi osztályra szállították.
Elsőbbségadás elmulasztása Balavásáron

Április 20-án reggel 6 óra előtt tíz perccel a balavásári
13 E és 13 A országút kereszteződésénél egy 66 esztendős

gépjárművezető elmulasztotta az elsőbbségadási kötelezett-
séget és egy szabályosan közlekedő félpótkocsis nyerges-
vontatóba rohant, amelyet egy Prahova megyei 54 éves
gépjárművezető vezetett. A baleset következtében a két
gépjárművezető, valamint a személygépkocsi anyósülésén
utazó személy könnyebb sérüléseket szenvedett.
Alkoholfogyasztás miatt 
bűnügyi dosszié

Április 17-én, múlt hétfőn este 10 óra után, a nyárádsze-
redai rendőrség munkatársai a 135-ös megyei úton igazol-
tattak egy 27 éves székelykáli gépkocsivezetőt. Az
alkoholszonda a kilélegzett levegőben 0,67 mg/l alkoholt
mutatott ki, ezért a sofőrt a sürgősségire szállították vérvé-
telre. Itt azonban megtagadta a laboratóriumi vizsgálattal
való véralkoholszint megállapítását, ezért a gépkocsivezető
nevére bűnügyi dossziét állítottak ki. 

Rendőrségi hírek

Virágkiállítás és -vásár 
Nyárádszeredában

Április 26-án, szerdán reggel 9 órától este 9-ig Nyárádsze-
redában, a Bocskai téren eladással egybekötött virágkiál-
lítást szerveznek, melyen növényvédelmi tanácsadás és
gasztronómiai bemutató, kóstoló is lesz. Nyárádszereda a
megye egyik jelentős virágtermesztő központja, sok kitűnő
kertésszel. A kertészeti egyetem végzettjei, avagy akik
családi hagyományokat folytatnak, a növényvédelmi tech-
nikum diákjai e téren jól képzett szakemberek, ezért a helyi
önkormányzat lehetőséget teremt bemutatkozásukra,
melyre szeretettel várják a látogatókat és a vásárlókat.

Kedden jogi tanácsadás
Ezúttal április 25-én, kedden délután 4 órakor tart jogi ta-
nácsadást szerkesztőségünk Dózsa György utca 9. szám
alatti székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában előfizetőink-
nek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel
kapcsolatos minden iratot. 

Gyerekkori súlyproblémák
Április 26-án, szerdán 18 órától a marosvásárhelyi Ber-
nády Ház (Horea utca 6. szám) földszinti termében gyer-
mekkori súlyproblémákról tartanak beszélgetőestet,
amelyet a VÉDEM – Marosvásárhelyi Édesanyák Egyesü-
lete szervez. Meghívottak dr. Réti Zsuzsanna endokrino-
lógus szakorvos és dr. Felvinczi Katalin diabetológus
szakorvos. A szakemberek többek között a túlsúlyos, va-
lamint a túlzottan sovány gyerekekről beszélnek. Szó esik
a gyermekkori elhízás okairól, a megelőzésről és a keze-
lésről, illetve, hogy miben segítheti a szülő, valamint a
szakember a súlyproblémás gyermeket. 

Bőrápolás természetesen
Április 25-én 17.30 órától a Bernády Házban (Horea utca
6. szám) a Bőrápolás természetesen című előadáson Zill-
mann Zsuzsa gyakorlati tanácsokkal látja el a résztvevő-
ket. A Női Akadémia keretében szervezett előadáson
megtudhatják, hogy miért érdemes natúr kozmetikumot
választani a megszokott helyett, és hogyan hatnak azok a
bőrünkre. Minden ötödik ember bőrproblémákkal küzd – a
homlokon levő kellemetlen pattanásoktól a komoly bőrbe-
tegségig. A különböző testápolók, krémek csaknem 100%-
ban mesterséges vegyi anyagokból állnak, melyek közül
több is káros az egészségre. Előadás előtt és után a részt-
vevők természetes alapanyagú kozmetikumokat is kipró-
bálhatnak.

Vakációs gyerekklub
A Philothea Klub április 24–28. között vakációs gyerek-
klubbot szervez. Minden hétköznap 11–13 óra között vár-
ják az előkészítősöket és az I–IV. osztályos gyerekeket
játékkal, barkácsolással és bibliai történetekkel. 

Reumatológiai és immunológiai 
előadások

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület április 24–27. között naponta 16-tól 20 óráig ma-
gyar nyelvű reumatológiai és immunológiai előadás-soro-
zatot szervez a marosvásárhelyi Deus Providebit
Tanulmányi Házban. A rendezvény vendége prof. dr. Czir-
ják László tanszékvezető egyetemi tanár, a Pécsi Tudo-
mányegyetem Általános Orvostudományi Kar
Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának professzora.
A 15 kreditpontos előadásokon való részvétel ingyenes.

Megnyitotta képviselői irodáját 
Vass Levente

Megnyitotta irodáját Marosvásárhelyen Vass Levente
RMDSZ-es parlamenti képviselő. A Közigazgatási Palota
89-es számú irodájában fogadja azokat a Maros megyei
lakosokat, akik valamilyen problémával fordulnak hozzá
vagy javaslatukat fogalmaznák meg, személyesen kérné-
nek tanácsot. Az RMDSZ-es képviselő péntekenként 11
órától 14 óráig tart fogadóórát, de irodájában minden hét-
köznap lesz ügyfélfogadás délelőtt 9–12 óra között. Kali
István kabinetvezető áll majd a lakosság rendelkezésére.
Hetente kétszer, kedden és csütörtökön 15–17 óra között
román nyelvű ügyfélfogadást is tart Mariana Moldovan-Ne-
goiţă képviselői tanácsadó.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma GYÖRGY, 
holnap MÁRK napja. 24., hétfő

A Nap kel 
6 óra 20 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 21 perckor. 
Az év 114. napja, 

hátravan 251 nap.
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IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C
min. 00C

Megyei hírek

DrámaPálya 2017
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem teatrológia tanszékcsoportja pályá-

zatot hirdet fiatal alkotók számára. 
Szereted a színházat? Szívesen írsz verset, dialógust, szösszeneteket, netán

regényt? Akkor lépj a DrámaPályára, vegyél részt a versenyben!
Ha úgy érzed, hogy a színpad az a hely, ahol az írásodnak el kell hangzania,

írj jelenetet vagy egész estét betöltő drámát. Ha azt tapasztalod, hogy a szín-
padon látottak elragadnak vagy felbőszítenek, ha egy előadás gondolkodásra
késztet vagy van véleményed róla – írj élménybeszámolót, esszét, eszmefutta-
tást, eget rengető kritikát vagy akár egyképernyős szöveget bármilyen látott
előadás ürügyén (minta egyképernyősre itt: www.játéktér.ro, Egyképernyős
menüpont http://www.jatekter.ro/?cat=72)

Felhívásunkra fiatalok írásait, pályaműveit várjuk két korcsoportban (14-17 és
18-26 évesektől), a következő kategóriákban:  a) jelenet vagy dráma, b) színházi
élménybeszámoló vagy kritika és c) egyképernyős szöveg (max. 2100 karakter).

Jeligés pályázatodat életkorod megjelölésével küldd el május 30-ig, csatolt
Word-dokumentumként, a saját nevedet nem tartalmazó e-mailben a dramapa-
lya4@gmail címre vagy postán a következő címre: Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem, Magyar Művészeti Kar, teatrológia szak, Köteles Sámuel utca 6. szám,
540057 Marosvásárhely (zárt borítékban a jelige mellé írd a neved és elérhető-
séged!). A nyertes pályamunkáknak publikációs lehetőséget biztosítunk, illetve
a drámaszövegeket egyetemünk színész szakos hallgatói felolvasószínház kere-
tében mutatják be. Az eredményhirdetésre és mindkét korcsoport díjazására 2017
júniusában kerül sor. (közlemény)

Ügyes kezű nők
A Női Akadémia szeretettel várja a

hétfő délutánonként heti rendszeres-
séggel megszervezett Ügyes Kezű
Nők tevékenységre az ügyes kezű höl-
gyeket, akik különböző kézműves te-
vékenységeket szeretnének elsajátítni
a Forradalom (Revoluţiei) utca 45.
szám alatt.

Ma, április 24-én, 17.30 és 19.30
óra között 16 és 65+ év közötti lányo-
kat, asszonyokat várunk szeretettel.

Április 24-én a nemezelt szappan
készítését sajátíthatják el a résztvevők,
a tűnemezelés technikáját Jánosi
Mária mutatja be. Emellett az eddig ta-
nult technikákkal is lehet foglalkozni.
Együtt kreatívabbak lehetünk, és ta-
nulhatunk is egymástól. 

A foglalkozás ingyenes, a résztve-
vők alapanyagra és a május 8-án in-
duló Játéktárra szánt adományait
köszönettel elfogadjuk.

Koreck Mária, Női Akadémia

csempekályha-maradványokat s az el-
képzelhetetlenül sok szemetet, amelyet
meggondolatlanul dobtak ki talán
évekkel ezelőtt a bokrok, fák tövébe.
A Marosnak a komp és a sárpataki híd
közötti szakaszán alig pár óra lefor-
gása alatt több ezer zsák gyűlt össze,
hat teherautónyi szemetet szállítottak
el a vízügyi hatóság, az Aquaserv, a
Bioeel cég és a hegyimentők teherau-
tói. S jó volt az is, hogy az RMDSZ
nőszövetsége „kőművesflekkennel”,
forró teával várta, erősítette a munkás-
okat. 

Nem csak az volt a lényeg, hogy
mennyi szemét gyűlt össze. Akik kijöt-
tek – kicsik és nagyok – mert voltak
olyan gyerekek is, akik talán néhány
hónappal ezelőtt tették meg első lépé-
seiket az életben – másoknak példát
mutattak. Azt, hogy van, aki törődik a
természettel és érzékeny arra, ha ezt
mások szennyezik. A „zsákolások” kö-
zötti beszélgetésekben sok minden fel-

merült. Többek között az is, hogy nem
„nekünk”, a téma iránt érzékenyeb-
beknek kellene ott lennünk, hiszen
nem az a jó példa, ha „mások szeme-
tét” szedjük össze. Elhangzott, hogy
erősíteni kellene a felelősségérzetet
akár a földterületek tulajdonosainak a
bírságolásával vagy az önkormányza-
tok által is finanszírozott helyi környe-
zetvédelmi őrség működtetésével.
Még mindig nem működik az ország-
ban – így nálunk is csak részben – az
integrált hulladékgazdálkodási rend-
szer. De ami a legnagyobb gond, hogy
hiányzik a környezettudatosító neve-
lés. Mert aki nem úgy nőtt fel, hogy
testi-lelki felüdülésért járja a termé-
szetet, nem tiszteli a helyet, ahol szü-
letett és él, annak már nehéz
megmagyarázni azt, hogy helytelenül
cselekszik. S az iskola, az évtizedek
óta bebetonozott teljesítmény- és nem
gyakorlatcélú oktatási rendszer sem
tud annyit átadni ezen a téren, hogy
ennek látható eredménye legyen.

Talán azok a gyerekek és fiatalok, aki-
ket most szüleik, nagyszüleik kézen
fogva hoztak ki a Maros-partra, lesz-
nek nemzedékük azon kovászai, akik
rávezethetik társaikat a helyesebb útra.
De sajnos ők a kevesebbek. Mert
sokan maradtak most is otthon, és bár
a többségiek felé is szólt a felhívás,
alig jöttek el egypáran közülük. Majd
legközelebb... Mert maradt még ki-
mondatlan szó e témakörben, és sze-
mét is, ami nem kizárt, hogy néhány
hónap múlva újra megjelenik a Maros-
parton. 

Hazafelé menet valahogy büszkén
viseltem ruhámon a szemétgyűjtés
nyomait, a sárfoltokat, a vizes bakan-
csot, és a mellettem elhaladó, fekete
zsákokkal megpakolt autók láttán 
jólesett arra gondolni, hogy egypárat én
is feldobhattam az önürítő platformra.
És azt hiszem, mindenki így volt ezzel
azok közül, akikkel kint voltunk. Ér-
demes volt néhány órára ennek a nagy
családnak a tagja lenni! 

Együtt volt a „nagy család” 

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
8, 15, 12, 25, 30 + 8 NOROC PLUS: 0 6 9 3 7 6

6, 40, 34, 35, 19, 28 SUPER NOROC: 0 1 4 3 1 8

13, 45, 42, 14, 48, 41 NOROC: 8 9 3 7 8 9 4

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor



Sikerült az elnökjelölteknek moz-
gósítaniuk a választókat a francia
elnökválasztás első fordulójában,
a választásra jogosultak 28,54
százaléka adta le vasárnap délig
szavazatát a terrorfenyegetettség
miatt fokozott biztonsági intézke-
dések mellett zajló választáson –
közölte a belügyminisztérium.

Az arány az előrejelzéseknél maga-
sabb, szinte megegyezik az előző, 2012-
es elnökválasztás első fordulójában mért
részvétellel, ami 28,29 százalék volt.

Az eddig stabilnak tűnő részvételi
arány elég magasnak számít Franciaor-
szágban (1981 óta a második legmaga-
sabb), de nem éri el az tíz évvel ezelőtti
rekordot. Akkor délig a jogosultak több
mint 31 százaléka járult az urnákhoz, s
a szavazás végén 83,77 százalékos volt
a részvételi arány.

A távolmaradás 2002-ben volt a leg-
jelentősebb, akkor délig a választóknak
csak a 21,4 százaléka voksolt, s végül a
felméréseket meghazudtolva és a szocia-
lista Lionel Jospint maga mögé utasítva
Jean-Marie Le Pen, a radikális jobbol-
dali Nemzeti Front akkori elnöke került
be a második fordulóba a jobboldali 
Jacques Chirac oldalán.

A délelőtti részvételi adatokban nem
szerepel a külképviseleteken – ahol 
hosszú sorok alakultak ki – és a tengeren-
túli francia területeken leadott szavazatok
száma, ahol mintegy egymillió választó-
polgár már szombaton szavazott. Ez
utóbbi területeken szombat du. 5 óráig
az ötven százalékot sem érte el a részvé-
teli arány, ami alacsonynak számít.

Csaknem 47 millió választópolgár vá-
lasztotta ki vasárnap a 11 jelölt közül azt
a kettőt, akik május 7-én a második for-
dulóban megmérkőzhetnek az államfői
posztért. A szoros eredményt jelző fel-
mérések szerint négy jelöltnek is esélye
van arra, hogy bejusson a második for-
dulóba, s a mozgósítás a választás egyik
meghatározó eleme lehetett, miután a
választásra jogosultak mintegy harmada
az utolsó napokig a bizonytalanok tábo-
rát erősítette.

A hagyományos pártok politikai tehe-
tetlenségével és szétesésével szemben
valamennyi jelölt a politikai rendszer
megújítását ígéri, a törésvonalak pedig
az Európához fűződő viszonyban mutat-
koztak meg. Ennek a törésvonalnak a két
ellentétesen kiemelkedő pólusa lett a
magát a bal- és jobboldal fölé helyező
szuverenista, bevándorlásellenes, rend-

párti és Európa-ellenes 48 éves Marine
Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti
Front elnöke és az Európa-barát, függet-
lenként induló 39 éves Emmanuel Mac-
ron, a szocialista kormányzat volt
gazdasági minisztere.

A rendőrök ellen elkövetett csütörtöki
merényletet követően készült utolsó fel-
mérések szerint a korábbi erőviszonyok
alapvetően nem változtak: Macront a vá-
lasztók 23-24,5 százaléka támogatja,
míg Le Pen a voksok 22-23 százalékára
számíthat. Az utóbbi két hét közvéle-
mény-kutatásai szerint azonban nem ga-
rantált egyikük helye sem a második
fordulóban. A botránya miatt a favorit
helyről a harmadik helyre csúszott, a
szintén Európa-párti 63 éves Francois
Fillon visszaszerzett valamennyit meg-
tépázott népszerűségéből, s jelenleg a
voksok 19-21 százalékára számíthat. De
nem lehet leírni a radikális baloldal je-
löltjét, az európai szerződések felmon-
dását és a NATO-ból történő kilépést
ígérő 65 éves Jean-Luc Mélenchont sem,
akinek 18-19 százalékot prognosztizál-
nak a közvélemény-kutatók. 

Az első hivatalos eredményeket 
tegnapi lapzártánk után tették közzé.
(MTI)

Nem minősíti fel Romániát 
a Moody’s

Stabilra rontotta a felminősítés lehetőségére utaló ed-
digi pozitívról Románia „Baa3” államadós-besorolá-
sának kilátását pénteken a Moody’s Investors
Service, levéve a napirendről a román szuverén
adósosztályzat javítását. A nemzetközi hitelminősítő
a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést elsősor-
ban azzal indokolta, hogy az expanzív román költ-
ségvetési politika az államháztartási hiány érdemi
növekedését okozta, és ez várhatóan a hazai össz-
termékhez (GDP) mért államadósság-ráta emelkedé-
séhez vezet. A Moody’s az indokok között említi azt
is, hogy a román makrogazdasági politika prociklikus
jellege gyors bérnövekedéshez, a versenyképesség
romlásához és a folyómérleghiány bővüléséhez ve-
zetett. (MTI)

Tăriceanu lett az ALDE elnöke
Călin Popescu-Tăriceanut választották meg szomba-
ton a Liberálisok és Demokraták Szövetségének
(ALDE) elnökévé. Tăriceanu volt az egyetlen jelölt
erre a funkcióra. Az ALDE kongresszusának képvi-
selői elektronikus szavazás útján, az 1.094 leadott
szavazatból 1.065 támogató vokssal választották
meg Tăriceanut. Megválasztották a párt végrehajtó
politikai büróját is. A párt alelnökeivé választották töb-
bek közt Graţiela Gavrilescu kormányfőhelyettest,
Toma Petcu energiaügyi minisztert, Andrei Gerea és
Varujan Vosganian képviselőket és Teodor Meleş-
canu külügyminisztert. A végrehajtó politikai büró 33
tagja közül 16-an alelnökök, 17-en tagok. (Agerpres)

Újabb kétéves elnöki mandátumot
nyert Szilágyi Zsolt

Újraválasztotta pártelnökké szombaton Szilágyi Zsol-
tot az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Székelyud-
varhelyen ülésező kongresszusa – tájékoztatta az
MTI-t a szavazások szünetében Zakariás Zoltán, a
kongresszus ülésvezetője. Az újraválasztott elnök
mandátuma két évre szól. A tisztségre Szilágyi Zsolt
és Toró T. Tibor korábbi elnök kapott jelölést, Toró
azonban visszalépett a versenyből. Szilágyi Zsoltot
137 igen szavazattal, 14 nem ellenében, négy tartóz-
kodás mellett választotta elnökké a kongresszus.
(MTI)

A szárazföldi haderőt 
köszöntötték

A román szárazföldi erők cselekvőképessége a fejlett
európai hadseregekéhez hasonló, jelentette ki Face-
book-oldalán Gabriel Leş védelmi miniszter vasár-
nap, a román szárazföldi erők ünnepnapján. A
védelmi miniszter szerint mind a gyalogság, mind a
lovasság, a hegyivadászok, utászok, ejtőernyősök
vagy a kommunikációs szakemberek is modern, a
fejlett európai hadesergekéhez hasonló cselekvőké-
pességű, dinamikus és rugalmas katonai szervezetté
teszik a román szárazföldi erőket. A román hagyomá-
nyok szerint Szent György védnöksége alatt álló szá-
razföldi haderőket Klaus Johannis államfő is
köszöntötte, felidézve, hogy a hadsereg gyors kor-
szerűsítési és kiképzési folyamaton megy keresztül,
hogy szembe tudjon nézni a ‘jelenlegi és jövőbeni fe-
nyegetettségekkel.’ (Agerpres)
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az adóhivatalnak. Látszólag jól is tartja magát, hiszen
a kormányfő szerint 62 ezer munkahely létesült az év
első hónapjaiban, csakhogy nagyon nem mindegy, hogy
ezekből mennyi az új állami alkalmazott, és hány jól fi-
zetett munkavállalóval gyarapodott a versenyszféra.
Mert ha az állami alkalmazottak száma növekedik gyor-
sabban, az az adófizetőnek nem kisebb, hanem nagyobb
terheket jelent.

És ha ehhez még hozzátesszük azt is, hogy például a
mostani slágertémának számító bértörvény költségve-
tési tehervonzatát hozzáértő elemzők szerint jelentősen
alábecsülte a kormány, miközben nem biztos, hogy az
adóbevételek legalább hasonló ritmusban fognak növe-
kedni az év hátralevő részében is, világos, hogy komoly
gondok vannak. Hogy ezt odafent is sejtik, arra a bér-
törvény körüli huzavona is enged utalni. Egy értelmes
kormánynak még nem lenne késő beismerni, hogy az
ígéretek beváltásához nincs elég pénz és gazdasági tel-
jesítőképesség. És a reális gazdasági növekedéssel össz-
hangban emelné a béreket, közben fejlesztené a
gazdaságot is, hogy a növekedés tartós maradhasson.
De nem így nálunk, errefele életképes programokkal
dolgozó kormányok helyett csak ötletelgető jöttmentekre
telik már évtizedek óta, akik, ha jó a gazdasági háttér,
akkor két kézzel szórnak, mert a kassza kiürítése után
koplalni már úgysem nekik, hanem az adófizetőknek
kell.

Játék a számokkal
(Folytatás az 1. oldalról)

Évtizedek óta nem mért támoga-
tottsági előnyt mutat ki a legú-
jabb felmérés a kormányzó brit
Konzervatív Párt számára.

Theresa May miniszterelnök – aki ko-
rábban határozottan elvetette az idő
előtti választásokat – a hét elején teljesen
váratlanul bejelentette, hogy június 8-án
előrehozott választásokat tartanak Nagy-
Britanniában. A jelenlegi, 2015-ben
megválasztott parlament mandátuma
eredetileg 2020 májusában járt volna le.

May egyebek mellett azzal indokolta
az előrehozott választások meghirdeté-
sét, hogy a jelenleginél erőteljesebb vá-
lasztói mandátummal szeretné elkezdeni
a brit EU-tagság megszűnéséről folyta-
tandó tárgyalássorozatot az Európai Uni-
óval.

A kormányfő indoklásában szerepelt
az is, hogy az ellenzék igyekszik akadá-
lyozni a Brexit-folyamatot, kihasználva
a Konzervatív Párt csekély, az összes
többi frakció létszámához képest mind-

össze 17 fős alsóházi többségét, és ezért
is szükséges a megerősített mandátum.

A ComRes közvélemény-kutató cég a
Sunday Mirror című baloldali vasárnapi
brit lap megbízásából elvégzett országos
felmérésében kimutatta, hogy a Konzer-
vatív Párt támogatottsága az új választá-
sok bejelentése óta 4 százalékponttal
emelkedett, és elérte az 50 százalékos lé-
lektani szintet.

Ez az első olyan vizsgálat, amely tel-
jes egészében az előrehozott választások
kiírása utáni időszakra esik.

A ComRes hangsúlyozza, hogy 2002
áprilisa óta most először ért el brit par-
lamenti párt 50 százalékos támogatottsá-
got. Abban az évben a Tony Blair akkori
miniszterelnök vezette – 2010 óta ellen-
zékben politizáló – Munkáspárt támoga-
tottsága járt 50 százalékon, a
Konzervatív Párt pedig 1991-ben, John
Major miniszterelnöksége idején volt
legutóbb ilyen népszerű.

A Munkáspárt, amelyet jelenleg Je-

remy Corbyn vezet, a ComRes vasárnap
ismertetett felmérése szerint 25 százalé-
kon áll, vagyis feleannyian támogatják,
mint a Konzervatív Pártot.

Ha ez a megoszlás érvényesül a június
8-ai parlamenti választásokon, a nem
arányos, csak egyéni jelölteket ismerő
brit választási rendszer alapján a Kon-
zervatív Párt létszámfölénye az összes
többi párt alsóházi frakciójának együttes
létszámához képest meghaladná a két-
százat a jelenlegi 17 helyett, és a tory
frakció is nagyobb létszámú lenne, mint
a Munkáspárté volt az 1997-es földcsu-
szamlásszerű választási győzelem után.

A húsz évvel ezelőtti, 1997-es válasz-
tásokon a Tony Blair vezette Munkás-
pártra 43,2 százaléknyian szavaztak, és
a Labour 418 fős – addigi történetében
példátlan – alsóházi frakcióval alakítha-
tott kormányt. A Labour-frakció 179 fős
– szintén példátlan – létszámfölényben
volt az összes többi párt alsóházi frak-
ciójához képest. (MTI)

Évtizedek óta nem mért előnyben a brit Konzervatív Párt

Francia elnökválasztás
Viszonylag jelentős részvétel az első fordulóban

A romániai és európai alpinizmus két fiatal kiváló-
sága, a 14 éves Dor Geta Popescu és a 12 éves Gu-
lácsi Erik életét vesztette szombaton a
Retyezát-hegységben, amikor lavina sodorta el őket
– közölte Ovidiu Bodean, a Hunyad megyei hegyi-
mentő szolgálat vezetője.

A két kiskorú öt felnőttel együtt egy friss hóval vastagon
borított nyári útvonalon tartott a hegység legmagasabb csúcsa,
a 2509 méter magas Peleaga felé, amikor lavina sodorta el
őket. A csoport három felnőtt tagja is sérüléseket szenvedett,
de társaik segítségével az est beállta előtt le tudtak ereszkedni
egy menedékházhoz, ahol találkoztak a segítségükre indult
hegyimentőkkel.

Bodean szerint a lavinát nagy valószínűséggel maguk a
hegymászók idézték elő. Elmondása szerint a hegyimentő
szolgálat pénteken a legmagasabb, ötös fokozatú lavinave-

szélyre figyelmeztető riasztást adott ki a Retyezát-hegységre
az utóbbi napokban lerakódott vastag, de roppant nedves hó-
réteg miatt.

A hegyi mentők és csendőrök vasárnap indultak a baleset
helyszínére, hogy lehozzák a lavina által elsodort két fiatal al-
pinista holttestét.

Mindketten a Brassó megyei Montan Altitudine hegymászó-
klub és az alpinistaszövetség leigazolt sportolói voltak, és kor-
osztályuk számos rekordjával büszkélkedhettek. Gulácsi Erik
például idén a legfiatalabb európaiként mászta meg Amerika leg-
magasabb csúcsát, a 6962 méter magas argentínai Aconcaguát.

Dor Geta Popescu is 12 évesen, két éve jutott fel az Acon-
caguára, illetve Észak-Amerika legmagasabb csúcsára, a 6168
méteres, alaszkai Denalira is, de ugyanabban az évben a világ
legmagasabb aktív vulkánját, a 6893 méter magas Ojos de Sa-
ladot is megmászta. (MTI)

Két fiatal alpinista halt meg a Retyezát-hegységben

Ország – világ
1,64 milliárd lejes költségvetési többletet jegyzett
az ország az év első három hónapjában, ez a bruttó
hazai termék 0,2%-át teszi ki – jelentette be csü-
törtökön Sorin Grindeanu miniszterelnök. 

„Rossz nap a mai a gazdasági megszorítások apostolai szá-
mára. A pénzügyminisztérium legfrissebb adatai szerint költ-
ségvetési többlettel zártuk az első három hónapot. Az első
negyedévre vonatkozó becslések 1,64 milliárd lejes többle-
tet vetítenek elő, ami a GDP 0,2%-át teszi ki. A költségve-
tési bevételek csaknem 4 milliárd lejjel meghaladják a 2016
első három hónapjában jegyzett összeget, ami 7,2%-os nö-
vekedést jelent” – nyilatkozott Grindeanu a kormányülés ele-
jén. 

A miniszterelnök azt is elmondta, a héából származó bevé-
telek 2,5%-kal nőttek idén februárban tavaly februárhoz vi-
szonyítva, márciusban pedig 8,9%-os növekedést jegyeztek
2016 harmadik hónapjához képest. 

„62 000 munkahely létesült az év első hónapjaiban, és 27
éve nem mért mélypontra süllyedt a munkanélküliség. Ez csak
néhány érv, amely megerősíti a bizalmunkat abban, hogy tel-
jesíteni fogjuk a vállalt célkitűzéseket” – fogalmazott a kor-
mányfő.

Grindeanu ugyanakkor hangsúlyozta, az általa vezetett ka-
binet harmadakkora összegű hitelt vett fel az év első három
hónapjában, mint a Cioloş-kormány a tavalyi év ugyanezen
időszakában. (Agerpres)

Költségvetési többlettel zárult az első negyedév



A csütörtök este Marosvásár-
helyen megnyitott és szom-
baton zárult III. Székelyföldi
Tudományos Kongresszus
Székelyföld jövőjének szel-
lemi alapját kívánta megfo-
galmazni. A három helyszínen
– Marosvásárhelyen, Csíksze-
redában és Sepsiszentgyör-
gyön – tartott tudományos
konferencia keretében 16
szekcióban mintegy száz elő-
adó tartott előadást Székely-
földdel kapcsolatos fontos
témákról.

A konferenciát Semjén Zsolt ma-
gyar miniszterelnök-helyettes, a
rendezvény fővédnöke levélben üd-
vözölte. Véleménye szerint „Szé-
kelyföld magyarságában való
megmaradása azon áll, hogy egy-
ségbe tudjuk-e fogni hagyománya-
ink megőrzését napjaink szakmai,
tudományos és gazdasági teendői-
vel”.
A gondok ugyanazok maradtak

A marosvásárhelyi megnyitón
Egyed Ákos történész idézte fel az
1902-ben Tusnádfürdőn tartott I.
székely kongresszust, megállapítva,
hogy azóta sem sokat változtak a
dolgok, a gondok ugyanazok ma-
radtak. 

Szerinte a legégetőbb probléma
az 1900-as évek elején az volt, ami
ma is: a kivándorlás, a silány meg-
élhetési lehetőség. Székelyföld gaz-
dasági fejlődése elmaradt, ettől nőtt
a feszültség, nőttek a megélhetési
gondok, ami elvándorláshoz veze-
tett. Elmondta, hogy az első kong-

resszus öt szekciója közül a széke-
lyek elvándorlásának a megállítását
célul kitűző szekciót tartották a leg-
fontosabbnak a szervezők. Hozzá-
tette, az vezetett a székelyek
tömeges elvándorlásához, hogy a
székelység a 20. század elején is
megmaradt a maga konzervativiz-
musában. Az iparűzést méltóságán
alulinak találta, fejtette ki Egyed
Ákos, részletesen elemezve Szé-
kelyföld családi gazdasági rendezé-
sét. Az 1902-es kongresszus előadói
„mához is szóló üzeneteket fogal-
maztak meg, úgy vélték, hogy szük-
ség van a modernizációra, de
valamilyen módon a hagyományo-
kat is meg kell őrizni”. 
Fájdalmasan életszerű diagnózis

Kolumbán Gábor vállalkozó, a
2002-ben tartott II. székely kong-
resszus főszervezője megállapította:
a székelység leszakadása a 20. szá-
zad eleje óta folytatódik. Véleménye
szerint 1902-ben a modernizáció
érte felkészületlenül Székelyföldet,
a 21. század elején pedig Románia
NATO- és EU-csatlakozása. 

„Rajtunk múlik, hogy milyen
lesz a Székelyföld jövője. Senki
nem fog minket kívülről megvál-
tani. Ki kell találnunk azt a megol-
dást, ami fenntarthatóvá teszi a
székelyföldi létformát” – fogalma-
zott. A 2002-es kongresszus kap-
csán beszélt a folytonosságról és a
folyamatosságról. Véleménye sze-
rint a két első kongresszus közötti
száz évben szinte semmi sem válto-
zott, ezért szerveztek három tudo-
mányos konferenciát.

„A diagnózis fájdalmasan élet-
szerű, a mai viszonylatban is, sőt,
bizonyos szempontból rosszabbul

állunk, mint 1902-ben, mert például
a tulajdonviszonyok rendezése
rendkívül megkésett, ami súlyos ha-
tással van az emberek életére” – je-
lentette ki. Székelyföldet sajátos
kultúrával rendelkező értékrendek
tárházának nevezte. 
A tudományos konferencia 
otthonra lelt

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke azt hangsúlyozta, va-
lami mégis megváltozott a korábbi
székely kongresszusok óta: immár
a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem vállalta a szervezést,
és ezáltal a tudományos konferen-
cia otthonra lelt. Sikernek nevezte,
hogy a Sapientia azt a tekintélyt,
amit a tudományos világban elért, a
székelyek ügye mellé állította. „El-
indult egy folyamat, és nem vélet-
lenül neveztük III. székely
kongresszusnak, mert reméljük,
hogy folytatása lesz. Az idők válto-
zásával a szellemi elit mindig fel
fog figyelni a körülötte lévő régi-
óra, a Sapientia körüli régióra, és
pontosan az a lényeg, hogy a ren-
delkezésre álló szellemi elitet moz-
gósítsuk Székelyföld jövőjéért. Azt
hiszem, ezt sikerült megtenni, még
akkor is, ha bizonyára lesznek elé-
gedetlen hangok, de az is ösztö-
nözni fogja a szervezőket, a
követező kongresszusok résztve-
vőit, hogy kijavítsák a hibákat és
újabb adalékokat tegyenek hozzá az
eljövendő rendezvényekhez” – nyi-
latkozta az SZNT elnöke. 
A tudomány az a közös nevező,
amivel megoldást találhatunk 
közös gondjainkra

Dávid László, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem rektora

is az egyetem szerepvállalását
hangsúlyozta. Felidézte, Amerika
mai fejlődésének egyik motorja, a
Szilícium-völgy a 19. században
egy mezőgazdasági övezet volt. Az
emelte ki a környezetéből, hogy
1891-ben létrehozták ott a Stanford
egyetemet, amely a gyakorlatias ok-
tatást tűzte ki célul. Úgy vélte, ha-
sonló szerepet tölthet be a
Székelyföld számára a Sapientia
egyetem. Mint mondta, az oktatás-
ban a Sapientia már jeleskedik, ám
az egyetemnek mint universitasnak
más feladata is van. Ilyen feladat a
régió, a közösség szolgálata, és a le-
hető legjobb példája annak, hogy
tudományos módszerekkel, tudo-
mányos műhelyek segítségével pró-
bálnak választ adni a régióban, a
Székelyföldön felmerült gondokra,
és kialakítani egy élhető jövőképet.
„Meggyőződésem, hogy ez az
egyetlen járható út a többség és ki-
sebbség párbeszédében, mert a tu-
domány az a közös nevező, az a
közös alap, amivel megoldást talál-
hatunk a közös gondjainkra. Mert
az, hogy egy kisebbség otthon érzi-
e magát, van-e megfelelő jövőképe,
az a többségnek is gondot jelent” –
hangsúlyozta Dávid László. 

Kijelentette: a közösség akkor
lesz igazán erős, ha megvan a meg-
felelő tudás és megvan a megfelelő
összefogás. Jó, hogy a konferenciát
a Sapientia, vagyis egy egyetemi in-
tézmény vállalta fel, mert abban
megvan az a következetesség, hogy
továbbvigyék a kitűzött célokat.
Tudományos konferencia 
– tágabb célokkal

Bakk Miklós politológus, a kon-
ferencia főszervezője a rendezvény
több célját is megjelölte. Szerinte a
kongresszus egyfelől megpróbálja
áttekinteni azt, hogy különböző tu-
dományos területeken milyen tudás
halmozódott fel Székelyfölddel
kapcsolatban. Azt is célnak tartotta,
hogy a tanácskozás révén kialakul-
janak a székelyföldi tudományos
együttműködés új útjai. Fontosnak
tartotta ugyanakkor a konferencia
közpolitika-gerjesztő jellegét. Kije-
lentette: felkérték a konferencia
szekcióvezetőit, zárják tanácskozá-
sukat közpolitikai javaslatok meg-
fogalmazásával. 

Kérdésre válaszolva mondta el,
hogy pontos mérleget csak a konfe-
rencia utáni időszakban tudnak
majd megvonni, amikor begyűjtik
mindhárom helyszín anyagát. „Azt
szeretnénk elérni, hogy minél több
tudományos és szakmai területről
fogalmazzanak meg közpolitikai ja-
vaslatokat, amelyek közvetlenül al-
kalmazhatók lesznek a helyi
önkormányzati eszközök segítségé-
vel, és ebből a javaslatgyűjtemény-
ből szeretnénk egy kis kiadványt
letenni a politika asztalára”. Hozzá-
tette: az első lépés az lenne, hogy a
konferencia anyagai utólag egy
külön honlapon jelenjenek meg,
amely bárki számára elérhető lenne,
és az érdeklődők betekintést nyer-
hessenek abba, hogy mit jelent a ré-
gióépítés a maga komplexitásában,
a kulturális, területfejlesztési min-
ták meghonosításának kérdésében. 

Demográfia, migráció, nyelvi jogok,
értéktár

A konferencia marosvásárhelyi
helyszínén a demográfia, mobilitás,
migráció témakörben szó volt a né-
pességstatisztikai számbavételek
eredményeiről, a népességmozgás-
ról és az elvándorlásról a kistájak
vonatkozásában.

A társadalomszerkezeti áttekin-
tésben a városi és falusi népességről,
iskolázottságról, foglalkozásszerke-
zetről, a vagyoni helyzet szerinti kü-
lönbségekről beszéltek. De
napirenden volt a székelyföldi
romák helyzete, a konfliktushelyze-
tek, gazdasági stratégiák, a területi
szegregáció témái is. 

Fontos téma volt a székelyföldi
értéktár, a nyelvi jogok és Székely-
föld társadalmi állapota. Ebben a
szekcióban azokat a tudományosan
szemlélt folyamatokat és társa-
dalmi, kulturális, mediális kereteket
vették számba, amelyek meghatá-
rozzák a székelyföldi néprajzi érté-
kek gyűjtésének, őrzésének,
tárolásának, értelmezésének és
megjelenítésének, illetve egykori és
mai használatának a formáit.

Külön szekció foglalkozott a
nyelvi jogok helyzetével a Székely-
földön, illetve Romániában. 

Csíkszeredában a regionalizmus
földrajzi és településhálózati vetü-
letei; a régióépítés szerepe a szé-
kelyföldi közigazgatásban és
önkormányzati működésben; vállal-
kozók és vállalkozások Székelyföl-
dön; a vidék és az agrárium szerepe
Székelyföld gazdaságában szekciók
ülései zajlottak. 

Sepsiszentgyörgyön a történe-
lem, a székelyföldi oktatás, a nép-
egészségügy, az épített örökség
helyzete, a közösségi gazdálkodás
és a falusi kultúrházak helyzete és
funkcióváltása témakörökben hang-
zottak el tudományos előadások.
Ma különösen fontos képet adni
Székelyföld állapotáról

A konferencián jelen volt Szili
Katalin miniszterelnöki megbízott,
aki a Népújság kérdésére kijelen-
tette: „Ha valaha fontos volt, most
különösen fontos, hogy a tudomá-
nyos élet képviselői, a székely ér-
telmiség képet adjon Székelyföld
mai társadalmi állapotáról, amelybe
beletartozik a demokrácia, a szülő-
földön való boldogulás lehetősége-
inek a vizsgálata, az, hogy 1989
után hogyan alakult át a társadalom
szerkezete, és új lehetőséget teremt
arra, hogy ennek a leltárnak az alap-
ján, ha szükséges, tekintsük át azt a
koncepciót, ami Székelyföld auto-
nómiájának a kérdését jelenti. Én
azonban nem ebből a szempontból
tartom elsősorban fontosnak,
hanem abból, hogy a 21. század
második évtizedének a közepén és
több mint 25 évvel a rendszervál-
tozást követően milyen állapotban
van ma a székely társadalom.
Ebből szerintem a döntéshozók-
nak, politikusoknak kell meríte-
niük, hogy szükség esetén
korrigálják a ma meglévő irányo-
kat vagy pedig erősítsék meg azt,
ami az eddigi elképzelésekben
jónak bizonyult”. 

Kelemen Hunor szerint a parlament jobboldali ellenzéki
pártjai versenyt futnak egymással a kisebbségellenességben.
Az RMDSZ elnöke pénteken a Szövetségi Képviselők Taná-
csa (SZKT) kolozsvári ülésén tartott politikai beszámolójá-
ban minősítette így azt a tényt, hogy csütörtökön három
ellenzéki párt képviselői alkotmánybírósági óvást nyújtottak
be a kórházi anyanyelvhasználatot elősegítő törvénymódosí-
tások ellen.

Az RMDSZ által javasolt törvénymódosításokat múlt
héten ellenszavazat nélkül fogadta el a képviselőház, és ha-
tályba lépéséhez már csak Klaus Johannis államfő aláírására
lett volna szükség. Az elnök kijelentette: értesülései szerint a
Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke, Traian Băsescu volt ál-
lamfő indította el a törvénymódosítások elleni támadást.
Megjegyezte, hogy Băsescu kétszer szerzett elnöki mandá-
tumot a magyarok szavazataival. Szerinte a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) vezetői is csak azt nehezményezték, hogy nem ők
maguk indították el azt a jogi procedúrát, amely a törvények
hatályossá válását veszélyezteti.

Kelemen Hunor szerint a történteknek az a tanulsága, hogy
az RMDSZ csakis az erdélyi magyarságra számíthat. Azok a

román politikusok sem a magyarság barátai, akik elmennek
Székelyföldre – utalt Traian Băsescura.

„Egy szövetségesünk van: a magyarság” – jelentette ki az
elnök. Hozzátette: ennek a tudatában kell a román pártokkal
megállapodásokat kötni. Szerinte mindezek ellenére szükség
van a megállapodásokra, mert különben a hatszázalékos ma-
gyarság nem tud eredményeket elérni a törvényhozásban.

Kelemen Hunor ugyanakkor biztatónak minősítette az
RMDSZ együttműködését a kormánykoalícióval. Hozzátette:
reményei szerint úgy sikerül módosítani a helyi közigazgatási
törvényt, hogy az megfeleljen Románia nemzetközi vállalá-
sainak. Kijelentette: a benyújtott törvénymódosítási tervezet-
ben annak a helyi küszöbértéknek a csökkentését
kezdeményezték, amely fölött megilletik a kisebbségeket a
nyelvhasználati jogok. A tervezett módosítás kizárná a tör-
vény félreértelmezési lehetőségeit, és szankciókat is meg-
szabna a törvény megszegésére.

Az RMDSZ elnöke fontosnak tartotta ugyanakkor, hogy a
szövetségnek sikerült nemzetközi támogatást szerezni a tö-
rekvései megvalósításához. Azt hangsúlyozta, hogy az Egye-
sült Államok külügyminisztériumának a Romániáról szóló

jelentésébe bekerültek az RMDSZ által jelzett sérelmek, és a
szövetségnek az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával
(FUEN) összefogva először sikerült az Európai Unió elé vin-
nie az európai őshonos kisebbségek ügyét. Az elnök az Eu-
rópai Bizottság által bejegyzett Minority SafePack polgári
kezdeményezésre utalt, amelyhez a jövő hónapban kezdik
gyűjteni Európa-szerte a támogató aláírásokat.

Az SZKT megvitatta az alapszabály-módosítási és prog-
rammódosítási javaslatokat, és elfogadta ezek közül azokat,
amelyek majd a testület javaslataiként terjesztenek szavazásra
a május 13-án tartandó zilahi kongresszuson. Elfogadta: hogy
a szövetség helyi döntéshozó testületeiben egyharmados
arányt kell biztosítani a nők számára. Ahol ez nem lehetséges,
ott a felettes testület adhat felmentést az arányossági krité-
rium teljesítése alól. Kompromisszumos megoldásként azt is
elfogadta, hogy 15 százalékos kvótát kell biztosítani a nő-
szervezetnek a területi és országos testületekben.

Az SZKT 95 támogató, és három ellenszavazattal válasz-
totta az önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnökké Hor-
váth Annát, Kolozsvár nemrég lemondott alpolgármesterét.
(MTI)

Fotó: Nagy Tibor

Kelemen Hunor: versenyfutás indult a kisebbségellenességben
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Marosszentgyörgy egy meleg családi fészek,
ahol jó lakni. Itt nemzetiségtől függetlenül
egy nagy családban gondolkodunk. A kultu-
rális tevékenységekre is hangsúlyt fektettünk,
elsősorban a helyi értékekre, ezért helyi tán-
cosok léptek fel, helyi festők, írók mutatták
be munkáikat. Odafigyeltünk arra, hogy
olyan családi rendezvények legyenek, ame-
lyeken gyerek a szülővel, nagyszülővel
együtt vehet részt. Aminek nagyon örülök, és
valójában ez a hűség jele, akár egy házasság-
ban, hogy nemcsak a jóban, hanem a megpró-
báltatásokban is ott vagyunk egymásnak.
Hogy ilyen hideg van, egy megpróbáltatás,
de mégis a hároméves gyerektől a nyolcvanas
éveiben járó néniig nagyon sokan felvonultak
velünk, eljöttek a rendezvényekre, és ez azt
jelzi, hogy ha esik, ha szakad, a marosszent-
györgyiek összefognak – hangsúlyozta a köz-
ség vezetője. 
Megújult lakónegyed magnóliafával

Erről a családias hangulatról árulkodik az
is, hogy szerdán frissen sült fánkkal fogadták
az Egyesülés negyed lakói a község vezető-
jét, aki magnóliafa-ültetéssel avatta fel jelké-
pesen a szépen felújított lakónegyedet a Szent
György Napok keretében.

Sófalvi Szabolcs elmondta, a tavaly elkez-
dett munkálatokat most fejezték be, és köz-
ben nekifogtak dolgozni az újabb
helyszíneken, a Sportoló és az Új utcai tömb-
háznegyedekben. Az átfogó korszerűsítés
nyomán teljes felújítják az úttestet, a járdákat
és a parkokat, parkolóhelyeket alakítanak ki,
facsemetéket ültetnek. 

A hagyományhoz híven idén is megláto-
gatták a legifjabb marosszentgyörgyi lakost.
A mindössze hatnapos Ivácson Dániel a má-
sodik fiúgyermek a családban, és a polgár-
mester szerint örvendetes, hogy az anyuka,
bár alig hagyta el a szülészetet, azt mondta,
örömmel vállalná a harmadik gyereket is. A
legkisebbek mellett a helyi időseknek is kie-
melt figyelmet szenteltek, 387 idős ember
vett részt a nekik szóló ünnepi műsoron. Ki-
lencvenes éveikben járók is eljöttek, ami ör-
vendetes, ugyanis azt bizonyítja, hogy
fontosnak tartják ezeket a közösségi élmé-
nyeket, és igényt tartanak ezekre. 

Leleplezték a „Turisztikai település” táblát
A Szent György Napok kiváló alkalom

volt arra, hogy ünnepélyesen elhelyezzék azt
a három táblát, ami a község értékeire hívja
fel az ott áthaladók figyelmét. 

– Három táblát helyeztünk el, az egyik azt
jelzi, hogy februártól turisztikai településsé
váltunk, ami újabb előrelépést jelent pénzle-
hívások szempontjából, a második, hogy ta-
valytól kulturális települése vagyunk
Romániának, országos második helyezést ér-
tünk el, ezért kihívás volt, hogy a községi na-
pokon is a kultúrára fektessük a hangsúlyt. A
harmadik tábla azt jelzi, hogy pályázati szin-

ten a Leader Egyesülethez tartozunk, és ott is
élen járunk a pályázatok megírása és meg-
nyerése terén. 

Külön tengely van, amelyen csak a turisz-
tikai települések pályázhatnak, több millió
euróról van szó, amit csak az a száz romániai
helység hívhat le, amelyek a turisztikai tele-
pülés címet megszerezték. Nem mindegy,
hogy háromezer-ötszáz településsel verseny-
zel vagy százzal. Marosszentgyörgy jelentős
turisztikai potenciállal rendelkezik, a híres
sós fürdő, a Cinege-tető, a Máriaffy-kastély,
ami műemlék, a park a több évszázados
tölgyfákkal, a sportbázis, lovaglóhely, a Hét-
fák környéke, Tófalva, Csejd mind növelik a
potenciált és hároméves munkánknak most
lett meg az eredménye, hogy megkaptuk ezt
a státust. Országos és nemzetközi folyóira-
tokban fognak népszerűsíteni, és lehetőség
nyílik, hogy a turisztikai infrastruktúrát to-
vább fejlesszük. Már elő is készítettünk egy
pályázatot kerékpárutak kialakítására, a kas-
télypark környékének a felújítására, a műem-
lékeink tatarozására, Tófalván és Csejden a
faluturizmus erősítésére, amit remélhetőleg –
mintegy első lépésként – idén nyáron be is
nyújtunk. Májusban hozzáfogunk a Máriaffy-
kastély felújításához, ott lesz a község kultu-
rális központja – sorolta a turisztikai
településsé válással járó előnyöket és lehető-
ségeket a községgazda. 

A kulturális műsorok, sporttevékenységek,
családbarát és gyerekprogramok mellett a hét
végén több népszerű hazai és külföldi együt-
tes koncertezett a Szent György Napokon,
többek között az Irigy Hónaljmirigynek, Szi-
kora Róbertnek és az R-Gonak is sikerült tö-
megeket megmozgatni. 
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Gazdag, színes programot kí-
náltak a közönségnek a hu-
szonhatodik alkalommal
megszervezett erdőszent-
györgyi Szent György Napo-
kon, így mindenki, aki a hűvös
időben is a térre ment, keres-
hetett-találhatott kedvére
való szórakozást.

Pénteken tékvondó-bajnoksággal
rajtoltak a rendezvények, délután
Deák Paula Blanka és dr. Jakab Sá-
muel könyveinek bemutatójára ke-
rült sor, és tűzoltó-találkozót is
szerveztek. Szombat reggel a helyi
Württemberg-huszárok és a parajdi
rezesbanda hívogatta a helyieket a
programokra, hiszen sportból ezút-
tal sem volt hiány, kispályás foci-
ban, asztaliteniszben és quadok
kezelésében mérhették össze képes-
ségeiket, vagy csak elmerülhettek a
programok kavalkádjában. Az is-
kola előtti utcán a város civil szer-
vezeteivel lehetett ismerkedni a
Civilfeszt keretében, a Caritas, a
kistérségi LEADER akciócsoport, a
városi kórház, az Europe Direct és
az országos turisztikai tájékoztató
központok helyi irodái, a Naple-
mente idősklub, a kulturális szerve-
zetek képviseltették magukat, míg
a városháza előtt vásárolni lehetett:
korondi fa- és kerámiaterméket,
szovátai ostorokat, fokosokat, zsák-
szövetből készült terítőket, díszített

üvegtárgyakat, szentgyörgyi horgolt
és fából faragott tárgyakat, pogá-
csákat, nyárádszentsimoni pálinkát
és nemeztermékeket egyaránt be-
mutattak és kínáltak. Ugyancsak az
utcán vitáztak a horgászok és szak-
emberek arról, hogy mennyire
káros a halállományra az, hogy le-
eresztik a bözödújfalusi tó vizét. A
helyi szaközépiskolások sem tétlen-
kedtek: az esztétika szakteremben haj-
és arcápolás folyt, az élelmezés-tu-
risztika szakosztályosok lángost sü-
töttek és árusítottak, a tanári kar
pedig bográcsgulyást készített. Az
idei díszvendég Baja testvértelepü-
lés volt, amely gasztronómiájából is
ízelítőt adott, a hungarikumnak szá-
mító bajai halászlevet készítették el
és kínálták fel, de fotókiállítást is
bemutattak a város 300. évforduló-
ján szervezett hatalmas halfőző
fesztiválról. Nem ez volt az egyet-
len kiállítás, a Rhédey-kastélyban
Lépcső a semmibe címmel nyílt tár-
lat a marosvásárhelyi Szász Attila
fotóiból, aki a tó vizének leengedé-
sét és az eltűnt falu maradványait
dokumentálta képekben. Ezt köve-
tően a kastély egyik termében nyi-
tottak kiállítást a globalizálódó
világunkban eltűnő paraszti kultúra
emlékeiből: a 75 éves Szekeres
Margit édesanyja, néhai Kállai
Szőcs Vilma lakásának tárgyait adta
át a közösségnek, de mások is be-
kapcsolódtak a szoba gazdagítá-
sába. A tárlatot legalább egy évig
szeretnék itt tartani a szervezők.

Délután Ahogy az egy Isten látja
címmel mutatták be Magyari
Hunor, László László és Gyön-
gyössy János kötetét erdélyi unitá-
rius templomokról, míg a
nagyszínpadon elkezdődtek a kul-
turális műsorok: a helyi Bodor
Péter Művelődési Egyesület kö-
szöntője után a bajai Lippangós és
Szüvellő együttesek adtak elő
moldvai csángó népzenét, néptán-
cot, majd helyi modern táncosok
léptek színpadra, utánuk az orszá-
gos vers- és regemondó verse-
nyekre kijutott helyi diákok
mutatkoztak be, és a 11. osztályos
diákok nagykorúsítási műsorát is
láthatta a közönség. Közben nem
messze a quadok szerelmesei is be-
mutatót szerveztek, hogy bebizo-
nyítsák, nem mindeki a természet
ellensége. Vasárnap a quadosok
hosszabb túrára indultak, a horgá-
szok a cséjei tóhoz vonultak, mások
istentiszteletre, misére mentek dél-
előtt, a gyerekek birkózásban mér-
ték össze erejüket, délben Buksa
Éva erdélyi nagyjainkról szóló
könyvét mutatták be, az Astra egye-
sület is színpadra lépett, délután
pedig kilencedik alkalommal ropták
a néptáncot a Vándorcsizma talál-
kozón és az azt követő táncházban.
Mindhárom este gondoskodtak a
tömeg zenei szórakoztatásáról, a
Bronx, Alessia, Andrea Bălan, a
Parno Graszt, a Margaret Island és
a Balkán Fanatic adott szabadtéri
koncertet, vasárnap este musical

várta a szentgyörgyieket az innen
indult Tar Mónika színésznőt is fel-
vonultató temesvári Csíki Gergely
Állami Színház előadásában.
Legenda...

A városnapok egyik igen érdekes
programpontja a Székelyföldi Le-
gendárium bemutatkozása volt. A
helyi Europe Direct tájékoztató
központ és a helyi turisztikai infor-
mációs központ egy hónapja hirde-
tett mondavadászatot, amelyre a
környék településeinek mondáit le-
hetett beküldeni. Szombaton a leg-
jobbaknak vélt mondákat
olvashatták fel beküldőik, és azok-
ból a rajzokból is kiállítás nyílt,
amelyeken a gyerekek különböző
mondákat képileg jelenítettek meg.
A „vadászat” iránt főleg Erdőszent-
györgy, Gyulakuta, Balavásár 
térsége érdeklődött, de a magyaror-
szági testvértelepülések is hoztak
legendákat. Az eseményen jelen
volt a bözödi Szakál Jolán is, aki ta-
valy És itt vannak... címmel je-
lentetett meg helyi legendagyűjte-
ményt, míg a havadtői Sármási-
Bocskai János a gyerekeknek írott
könyveiben is számos Küküllő
menti legendát, mondát dolgozott
fel. 

Ezután a Székelyföldi Legendá-
rium projektet mutatta be munka-
társa, Fazakas Szabolcs: a
székelyföldi legendák gyűjtemé-
nyével foglalkozó munka célja,
hogy a székely nép újra felfedezze
saját mondáit, legendáit, ugyanak-
kor mások is megismerhessék eze-
ket. Néhány éve egy legendákat
megjelenítő térképpel indultak, ma
már rajzfilmstúdiójuk van, a legen-
dákat megfilmesítik, de hamarosan
internetes videójáték is készül belő-
lük. Több száz éves kultúrát visz-
nek be a digitális térbe, ami a
gyerekek számára érdekes –
mondta el Fazakas, akitől megtud-
tuk, ma már kétszáz székelyföldi és
lassan kétezer Kárpát-medencei
monda van a tarsolyukban, leg-
utóbbi rajzfilmjük készítését már
amerikaiak is segítik, jövőben pedig
átadják a szejkei makettparkot,
amely 80 épületet mutat be kicsi-
nyítve, Erdélynek olyan képét
idézve fel, amikor még a régi váro-
sok, várak, kastélyok „egyben vol-
tak”. A szombati bemutatón
levetítették stúdiójuk eddigi négy,
mondákat és legendákat feldolgozó
rajzfilmjét, a legendák valós hátte-
rét bemutató dokumentumfilmjei-

ket, valamint a Vasparipával a Szé-
kelyföldi Legendáriumon című,
Szent László legendáriumát követő
dokumentumfilmjüket. Ugyanak-
kor magukkal hozták a Tatárittyom
nevű óriás társasjátékukat, amely
bevezet és elkalauzol a székelyföldi
legendák világába, jó szórakozást
nyújt kicsiknek és nagyoknak, és
amely megjelenése óta számos
hazai és határon túli rendezvényen
aratott nagy sikert. 
... és valóság

A város ünnepére minden évben
eljönnek a testvértelepülések is,
idén Magyarországról Celldömölk,
Baja, Bélapátfalva, Délvidékről
Zombor, Felvidékről Nagymegyer
küldöttségei érkeztek. Ilyenkor egy-
más kultúrájának megismerése mel-
lett európai kérdéseket is
megvitatnak. Az idei téma Európa
jövője. Hatvan éve, az Európai
Unió alapjainak letételekor kijelen-
tették: Európa a békét jelenti. Ám
ma már sokan megkérdőjelezik ezt
a kijelentést, egyre többen kétel-
kednek Európa egységében is. Az
euroszkepticizmus már-már politi-
kai jelenség, és ennek eredménye
a Brexit is, az Egyesült Királyság
kiválása az unióból, amely jóval
bonyolultabb folyamat, mint ami-
nek első látásra tűnik. Így ezen az
évfordulón nemcsak ünnepelni
lehet az EU-t, hanem fel kell is-
merni a körülöttünk zajló folyama-
tokat, és fel kell tenni a kérdést,
hogy lesz-e béke egy esetleges
unió nélküli Európában – véli
Menyhárt István előadó. Másik
hangsúlyosan érzékeny aktuális
kérdés a migráció, így erről is tar-
tottak két előadást vasárnap: Hegyi
László a migráció történetét tekin-
tette át, hiszen migráció, népván-
dorlás mindig is volt, ezek okairól
és következményeiről is beszélni
kell. Ilyen tekintetben Afrika is elő-
térbe került, s Halmen Balázs elő-
adásában is olyan világot
ismerhettek meg az érdeklődők,
ahonnan mindenki el szeretne ván-
dorolni.

Mivel a Kis-Küküllő térségének
immár két parlamenti küldöttje van,
szombat délután velük találkozhat-
tak az érdeklődők. Socotar Dinu
képviselőt és Császár Károly szená-
tort arról (is) faggatták, mit tehet-
nek a vidékért, megvalósíthatják-e
a kampányígéreteiket, és ha igen,
hogyan, hiszen ők elsősorban tör-
vényalkotó személyek.

Legenda, valóság és kavalkád a hidegben
Ünnepelt Erdőszentgyörgy

A közösségépítés jegyében

Gligor Róbert László

Kulturális, sport- és civil rendezvények egész sorát kínálták a hét végén Fotó: Gligor Róbert László



Játékos csúfolások, 
fordított köszöntések

Marosszéki régiónkban több
olyan szokásjáték élt húsvét ünne-
pén, melyeket más erdélyi vidéke-
ken nem ekkor vagy nem ebben a
formában gyakoroltak. Az egyházi
eredetű vagy általános tavaszi szo-
kások mellett gazdag repertoár ál-

lítható össze a népi közösségek
értékrendjét kifejező, szabályozó rí-
tusokból is. Az ilyen jellegű rítusok
az európai népek kultúrájában álta-
lában egy-egy nagyobb ünnephez –
karácsony, újév, farsang vége, hús-
vét, pünkösd, nyári napforduló –
kapcsolódtak. Régóta közismert et-
nológiai szabályszerűségnek mutat-
kozik az is, hogy az ünnepek
szerkezetének  egyik fontos részét a
komoly, szabályozott cselekvések
sorozata, magatartásmódja, zenéje-
költészete, szimbólumai alkotják. A
másikat a felszabadultabb, mozgalma-
sabb, kötetlenebb, sőt „rendetlenebb”
szokáscselekvések, ének-tánc-mulat-
ság, hangzásvilág együttese, kuliná-
ris és egyéb élvezetek. Ne
csodálkozzunk hát azon, hogy régi-
ónk húsvéti szokásaiban bőven ta-
lálunk vetélkedő, csúfoló,
szabályozó, komikus-parodisztikus
jellegűeket. Ezek némelyikét az el-
múlt száz év során elhagytuk, de
újak is megjelentek. Mások átala-
kultak vagy éppen a szemünk előtt
zajlik a „színeváltozásuk”. Járjuk be
nyomukban ezt az utat az ezredfor-
dulón végzett gyűjtésünk alapján.
A buhuzás 

Buhuzni a gernyeszegi legények
jártak, húsvét első napján este, már
jó sötétben. Az 1936-ban született
Csizmás István fiatalsága idején még
„erősen nagy szokás volt”. A háza-
sulni való legények több csapatba
szerveződve végigjárták a leányos há-
zakat, de más házakhoz is „bekö-
szönthettek”. Ez abból állott, hogy a
sötétben, elváltoztatott hangon beki-
abáltak a gazdának: „Jöjjön, mert
megbornyúzott a tehene” vagy „Jöj-
jen, mert a leánya megszökött az ab-
lakon”. Azt is mondhatták, hogy
ellopták a tehenet, nézze meg, hogy
mi van a ház tetején stb. Amikor a
gazda engedett a felszólításnak, egy-
szerre jó hangosan kacagni kezdtek:
„buhuu!, buhuhuu!” Ezután gyorsan
elfutottak, nem volt szabad megis-

merni őket. A buhuzás ezzel nem ért
véget, mert amikor a legények végez-
tek „ezekkel a viccekkel”, a háziak,
akik már lesték őket, rendszerint ki-
jöttek, az asszonyok és leányok piros
tojással kínálták meg a legényeket. A
legények pedig kútvízzel  jól megön-
tözték  őket.
A didergés

A Maros menti Gernyeszegen
buhuztak, a nyárádmenti Szentgeri-

cén viszont dideregtek. A didergés
már a 19. században felkeltette tör-
ténészek, néprajzi gyűjtők figyel-
mét, többen leírták. Az
ezredfordulón még megszólaltat-
ható volt az a nemzedék, amelyik
utoljára gyakorolta vagy elfogadta.
Közéjük tartozott az 1908-ban szü-
letett Varga Domokos is, akivel
1989 tavaszán beszélgettem. Hús-
vét első vagy harmadnapján este ti-
zenöt-húsz házas férfi és legény

rongyos ruhákba öltözött és végig-
járta a falut. Minden olyan házhoz,
családhoz elmentek, ahol valami
„kibeszélnivalót” találtak. Ezeket
már év elejétől gyűjtötték. Megér-
kezve, az ajtót csendesen bekötöt-
ték, hogy a bentiek ne tudjanak
kijönni. Az ablak alatt vagy az ajtó
előtt dideregni kezdtek. Az  állkap-
csukat, fogukat összeütve, csattog-
tatva, egész testükben reszketve
adták ki a hangot: „bu-bu-bu! bu-bu-
bu!”. Hangjukat elváltoztatva, egy-
mással versenyezve kikiabálták az
illető család tagjaival történt esete-
ket. Ez a csúfoló felköszöntés kijárt
mindenkinek, akinek a maga- tar-
tása, viselt dolgai nem egyeztek a
közösség értékrendjével: a gazdaem-
ber hanyagul végezte a mezei mun-
kát, káromkodott, rossz vásárt kötött
stb.  A szentgericei asszonyok, az
1919-ben született Gálfi Polixénia és
nemzedéke arra emlékezett, hogy a
didergők sok helyre vittek bölcsőt.
„Hoztuk a bölcsőt a bubának” – di-
deregték ott , ahol megesett leány la-
kott, vagy időnap előtt nagy hasú lett
a menyecske. A vénleányoknak vő-
legényt ajánlottak maguk közül,
náluk mindig dideregtek. A csúfolás
skálája „a minden bűnjit ott a má-

siknak elmondták” szigorától az
„egy vicc volt az egész” játékossá-
gáig terjedhetett. Ennek megfele-
lően változatos volt a fogadtatása is.
A házbeliek mindenféle vízzel, még
az ágy alatti egészségügyi edény
tartalmával is leönthették vagy el-
kergethették őket. Gyakori volt az,
sőt lassan szabállyá vált, hogy be-
hívták és megkínálták őket egy
pohár borral. A didergők kilétüket
azonban nem mindig fedték fel. 
Babát a vénlegénynek

A vénlegény- és vénleánycsúfoló
szokásjátékok még az ezredfordu-
lón is fel-felbukkantak egy-egy ha-
gyományőrző vidéken. Ilyen a
Kis-Küküllő vidéki Kelementelke
is. 1993 húsvét másodnapján reggel,
szokásdokumentáló körutunk ele-
jén, nem messze a főúttól az egyik
kapun furcsa díszre lettünk figyel-
mesek: egy játék babára. Műanyag
bolti hajas baba volt, fehér ruhában,
arca kékre festve. Mindjárt sejtet-
tem, hogy nem a házigazdája akasz-
totta oda magának. Nem, nem, sőt
nagyon haragudott, amikor észre-
vette a nem kívánt vendéget. Hara-
gudott a babára és mindenkire, aki
elment a kapuja előtt. Reánk is. In-
dult, hogy a videokamerához vágja,
Miholcsa Gyula filmes barátom és a

kamera elé kellett ugorjak, hogy  ezt
megakadályozzam. Próbáltam csil-
lapítani, kiengesztelni. Az akkor
negyvenes éveiben járó férfi el-
mondta, hogy miért tették neki a
babát. „Azért, mert nincs csalá-
dom. Ennyi az egész.” A falu sze-
mében tehát vénlegény vagy
ahogyan még mondták, „magta-
lan”. Azoknak Kelementelkén
babát vagy egyenesen bölcsős
babát szoktak tenni a ház kémé-
nyére, a csatornára vagy a kapura.
Hogy kik? Rendszerint kiderül. A
korukbeli férjes asszonyok jeles-
kedtek ebben, a szomszédságból.
Az asszonynép, a menyecskék
nemcsak a hiányzó babával csúfol-
kodtak Kelementelkén a vénlegé-
nyekkel, hanem kukoricakóré
csomót is állíthattak kapujukba
húsvét reggelére. Azok is sokféle-
képpen viszonozhatták, behintették
tollúval, szalmával a feltételezett
tettesek házának elejét, váratlanul
veder vizet zúdíthattak reájuk stb.   
Kórézsúpot a büszke lánynak

A húsvéti vénlegénycsúfolás rit-
kább, annál gyakoribb volt a leá-
nyoké. Ennek szimbóluma a
kapujukba állított kórézsúp vagy
száraz ág, tövisbokor. Ezt nyilván a
legények gyakorolták, akár közö-
sen, csapatokban, akár egyénileg.
Tehettek ők is a vénleányoknak –
például Nyárádselyében, Káposz-
tásszentmiklóson vagy Galambo-
don – vagy özvegy asszonyoknak –
Székelyvajában, Sáromberkén –, de
leginkább „a büszke lányoknak” –
Deményházán, Csíkfalván, Geges-
ben, Parajdon –, akikre a legények
valamiért haragudtak. Leginkább
azért, mert visszautasították őket a
táncban vagy egyéb kívánságaik
teljesítésében, nem fogadták el ud-
varlási szándékukat stb. A kórézsúp
vagy a hasonló szimbólum szégyen-
nek számított, és a házbeliek korán
reggel igyekeztek eltüntetni. 

A kórézsúp állítása az elmúlt év-
tizedekben eltűnt a legények 
szokásgyakorlatából, illetve szór-
ványossá vált. Néhány faluban
megmaradt a kórézsúp vagy a ku-
koricacsuszákkal, báránylábakkal
stb. díszített fenyőág, vagy éppen-
séggel nyírág seprű állítása, de ez
a szimbólum korcsoportot és főleg
funkciót váltott. Már nem csúfoló
jellegű, hanem férjes asszonynak,
kománénak szóló tréfás kedves-
kedés. Komák, barátok tehetnek
ilyent napjainkban Gernyeszegen
vagy Székelyvajában, bár fé-

lreértést, sértődést néha ez is
okozhat.
Kapuelvitel, fűrészporozás, 
szemetelés

Egy-két emberöltővel ezelőtt a
felsorolt szokáscselekvések is figyel-
meztető, elítélő, csúfoló üzenetet
közvetítettek a közösségi normáktól
eltérők számára. A marosszéki fal-
vakban leginkább a bejárati kapuk
összecserélését, elvitelét gyakorolták
nemcsak húsvétkor, hanem más ün-
nepi alkalmakkor is, de nem volt
annyira általános szokáscselekvés,
mint napjainkban. Mostanában eltérő
intenzitással, fel-fellobbanó kedvvel
mindenütt gyakorolják változatos
férfikorcsoportok, változatos fogadta-
tásban részesülve. Elviszik, ellopják a
kaput a felnőttek, a komák, a jó bará-
tok Beresztelkén, Vajában, Kibéden.
Ezt férfias vetélkedésnek, ugratás-
nak, tréfának szánják, és annak tart-
ják, nincs harag miatta. Rigmányban
a helybéli legények ellopják annak a
lánynak a kapuját, aki más faluból
választ magának barátot, udvarlót.
Ebben a gesztusban még érződik a fi-
gyelmeztetés, de a tisztelet is kifeje-
ződik a falu „legelső leánya iránt”.
Leggyakoribb viszont, hogy a legé-
nyek kapulopása együtt jár a fenyő-
ágazással. A legénycsapatok a
lányoknak húsvéti fenyőágat tesznek,
és utána jó messzire elviszik a kapu-
jukat is, ha sikerül levenniük. A
leányos szülők jó előre felkészülnek
az eseményre, és igyekeznek meg-
akadályozni a kapulopást. Magától
adódik a következtetés, hogy a fenyő-
ágas felköszöntés és a kapulopás, az
igen és a nem egyenértékűvé vált. Ez
a kettősség leginkább a kisebb legé-
nyek, kamasz fiúk gyakorlatában ér-
hető tetten. Így dokumentálhattam ezt
az elmúlt évtizedben Sárpatakon, Be-
resztelkén, Fickón, Havadon, Nyárád-
szentimrén stb. A végső, gyakori fázis
pedig az, amelyben az egykori meg-
tisztelő szimbólum, a fenyőág elmarad
a kapukról. A leányok felköszöntése a
kapujuk elé hintett fűrészporból vagy
tollúból áll. Úgy láttam, azt érzékeltem,
hogy a lányok ennek is örülnek, akár-
csak a kapulopásnak. Észrevették, szá-
montartják őket, népszerűek. A szülők,
nagyszülők kevésbé örülnek. Vitat-
kozva, méltatlankodva bár, végül elfo-
gadják, hogy ilyen lett a szokás: a kapu
előtt kell sepregetni a fűrészport hús-
vét reggelén, vagy a patak partján, a
harmadik szomszéd padlásán keresni
a kiskaput.  Tőlem is megkérdezték:
hát meddig megy ez, hol van a kapu-
lopás, a gazozás, szemetelés határa? 
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Kománénak szóló fenyőágas ajándék (Gernyeszeg, 2013)

Fenyőágak mellett báránylábas seprű (Gernyeszeg, 2013)

Az „ellopott” kiskapu hazavitele (Beresztelke, 2013)

Barabás László

Ahol már csak a fűrészporozás szokás (Sáromberke, 2013)
A fényképeket a szerző készítetteMelyiknek örüljön: a bolthajtásoknak vagy a fűrészpornak? (Sárpatak, 2013)

A húsvéti ünnepkör népszokásaiból  (3.)



Rekordot döntött a Marosvásár-
helyi ASA. De nem olyant, ame-
lyikre büszkék lehetünk. Az idén
az ötödik edzőjét fogyasztja a klub
– ez még nem rekord, a tavaly töb-
ben voltak. Kilenc év alatt azonban
26 szakvezető ült a marosvásárhe-
lyi kispadon, hát ezt viszont már
senki sem tudta überelni...

Ionel Ganea teljesen atipikus
helyzetben, atipikus edzőként ér-
kezik Marosvásárhelyre. Már az
első sajtótájékoztatóján sikerült
meglepnie az újságírókat, amikor
azt találta mondani, hogy amennyi-
ben a klub vezetői nem mennek be
maguktól a csapat öltözőjébe szü-
netben, majd ő fogja meghívni
őket. Az erre vonatkozó újságírói
kérdés nyilván célzott volt, mert
minden korábbi edző arra panasz-
kodott, hogy a vezetők beleszólnak
a szakmai kérdésekbe. Ionel Ga-
neát ez nem zavarná?

Nos, sem játékosként, sem edző-
ként nem úgy ismertük meg, hogy
könnyen kezelhető lenne. Vele
kapcsolatban még mindig elevenen
él a kép, amikor megragadja a sze-
rinte tévesen döntő partjelző gal-
lérját, és szemében valami ijesztő
látható, csak társai közbeavatko-
zása nyomán nem lett komolyabb
baja a sporinak. Ez a Ganea lenne
a vajra kenhető vezetőedző? 

A válasz alighanem a szerződés
időtartamában rejlik. A bajnokság
végéig, azaz kevesebb mint két hó-
napra írt alá, egy kilátástalan cél-
kitűzéssel, és bevallottan nem a
pénz motiválja (ami amúgy sincs a
klubnál). Ez azt sugallja, hogy Ga-
neának gyakorlatilag mindegy,
hogy kiesik-e a klub vagy sem,
azzal azonban, hogy szakvezető-
ként legalább erre a nyolc fordu-
lóra képernyőre kerül, csak nyerhet
a dolgon. Ami pedig a klubveze-
tőséget illeti, minden bizonnyal
ők is tudnak számolni, látják,
hogy gyakorlatilag aligha van
esély a bennmaradásra, és megta-
lálták ezt a megoldást Ganeával,
mert a szabály kötelez a pro li-
cenccel rendelkező edző foglal-
koztatására, és így minden
bizonnyal olcsóbb, mintha kifizet-
nék a büntetést.

Drukkerként persze azt szeret-
nénk, hogy ne így legyen, hogy a
marosvásárhelyi futball ne tűnjön
el ismét – talán évekig – az alsóbb
osztályok süllyesztőjében. Ezért
minden forduló után ismét kiszá-
moljuk, hogy mekkora az esély a

bennmaradásra. De a realista
énünk azt mondja: valószínűleg
fordulóról fordulóra egyre keve-
sebb, míg a maradék is elfogy
majd. Ionel Ganeával és az általa
öltözőbe hívott vezetőkkel vagy
nélkülük. (Drukker)

Botoşani FC – Concordia Chiajna 1-1
(1-0) (alsóház)

Gólszerző: Alexandru Târnovan (10.),
illetve Valentin Munteanu (66.)

A Concordia kezdte jobban a mérkőzést,
de miután játékosai kihagytak egy óriási
helyzetet, „leültek”, s a házigazdák megsze-
rezték a vezetést. Nem adták fel, szünetben
jól cseréltek, a pályára lépő Munteanu pedig
húsz percen belül egyenlített. A döntetlenért
járó pontot azonban kis híján elkótyavetyél-
ték a hajrában, amikor a jobb hátvéd Koen-
ders rosszul számította ki az előre ívelt labda
pályáját, és felszabadító lövés helyett 35 mé-
terről kis híján saját kapujába perdített.

Marosvásárhelyi ASA – Temesvári Poli
ACS 0-0 (alsóház)

Edző nélkül abszolválta ezt a mérkőzést az
ASA. Ionuţ Chirilă már távozott, Ionel Ganea
pedig még csak a lelátón kaphatott helyet, így
a marosvásárhelyi alakulat önjáró módra kap-
csolva teljesítette feladatát. Nem újdonság,
láttunk még ilyent a Sziget utcában; más kér-
dés, hogy ezúttal Fortuna is rájuk mosolygott,
a temesváriak elleni pontszerzés ugyanis csak
a szerencse istennőjének közbenjárásával jö-
hetett össze. Ha csak a 12. percben történte-
ket említjük, már elég is az állítottak
indoklására: a védők között kiugratott Bărbuţ
kicselezte a kapujából messze kimerészkedő

Papot, és a büntetőterület szélét jelző vonal
közelségéből célzás nélkül lőtt, mint aki nem
hibázhat. Jelentjük: megtette – már ami a té-
vedést illeti: a labda a bal oldallécről pattant
a kapu előterébe, majd gurult ott végig, gól
így nem született. Sem akkor, sem később –
bár helyzet volt elég, mindkét oldalon.

USK Craiova – Astra Giurgiu 1-3 (0-2)
(felsőház)

Gólszerzők: Gustavo (52 – büntetőből),
illetve Alexandru Ioniţă (2.), Sergiu Buş

(35.), Cristian Săpunaru (66.)
A tavalyi aranyérmes első győzelme a rá-

játszásban, a siker zsinórban elszenvedett
négy vereség után érkezett. Az ideig-óráig
bajnoki címhódítási álmokat is dédelgető,
ám az utóbbi időben a felsőházi rájátszás
rangsorának utolsó előtti helyére vissza-
esett házigazdák két büntetőt is elvégezhet-
tek, de csak egyet értékesítettek. A
pontszerzés esetükben fel sem merült ezen
a mérkőzésen.

Medgyesi Gaz Metan – Zsilvásárhelyi
Pandurii 3-1 (0-1) (alsóház)

Gólszerzők: Alexandru Munteanu
(77.), Eric (84.), Daniel Sikorski (90.), il-
letve Sergiu Negruţ (42 – büntetőből).
Öt forduló óta tartó nyeretlenségi soroza-

tának vetett véget a Gaz Metan, Eric gólt és
két gólpasszt jegyzett ezen a mérkőzésen,
amelyen két ellentétes félidőt láthattunk. Az
első játékrészt a vendégek zárhatták előny-

ben, miután értékesítettek egy kezezésért
megítélt tizenegyest, a házigazdák pedig leg-
nagyobb gólhelyzetük során a keresztlécet
találták el. Ami azonban késett, nem múlott:
ha későre is (az utolsó negyedórán belül jár-
tunk már), de megszületett nem csak az
egyenlítő gól, hanem a biztos győzelmet je-
lentő két további találat is.

Bukaresti Dinamo – Konstancai 
Viitorul 2-1 (0-0) (felsőház)

Gólszerzők: Sergiu Hanca (68., 74.), il-
letve Marius George Ţucudean (77.)
A forduló játékosának választották Ser-

giu Hancát, miután a Viitorul elleni siker
első számú kovácsának bizonyult. Az anno
az ASA-tól eladott labdarúgó nem csak két
góljával érdemelte ki a címet, nagyot is
küzdött ezen a mérkőzésen, amelyet papír-
forma szerint némileg meglepetésre nyertek
meg a bajnoki címre pályázó Hagi-csapat
ellen. A pályán látottak alapján viszont
egyértelműen megérdemelték a három pon-
tot!

Voluntari FC – Jászvásári CSM 
Politehnica 0-0 (alsóház)

Nem valószínű, hogy Bőle Lukács öröm-
mel emlékezik majd erre a mérkőzésre. A
moldvaiak magyar idegenlégiósa a második
félidő nyitányán nagy helyzetet hibázott el,
majd újra ő került főszerepbe, amikor Ivano-
vici a büntetőterületen buktatta. A tizenegyes
azonban elmaradt, a történteket közelről szem-
lélő játékvezető nem látott szabálytalanságot.
Gól így sem ekkor, sem máskor nem született. 

Kolozsvári CFR – Bukaresti FCSB 0-0
(felsőház)

Denis Alibecet lehívta az edző a mérkőzés
61. percében, mire a télen 2 millió euróért vá-
sárolt csatár olyan ideges lett, hogy szétrúgta
a kispad előtt elhelyezett vizesbödönöket,
majd tüntetőleg az öltözőbe vonult. Gesztu-
sának nagy következménye nem lett: kapott
egy minimális büntetést, egyébként viszont
elnézik neki, jelezték, mert elsősorban tőle
várják, hogy a fővárosi csapatot bajnoki cím-
hez segítse.
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Iksz: hétből négy
(a labdarúgó 1. ligás rájátszás 6. fordulójának összefoglalója)

Kellemetlen emlékkel távozhat-
nak Maros megyéből a Zala megyei
labdarúgás képviselői, akik tapasz-
talatcserére érkeztek hozzánk múlt
hét közepén. Az elmúlt években ki-
alakult szokás szerint rendszerint
játékvezetők is utaznak a küldött-
séggel, akik itteni, 4. ligás mérkő-
zéseken működnek közre. Ezúttal a
Marosvásárhelyi MSE – Ákosfalva
(péntek este) és a Szováta – Erdő-
szentgyörgy (szombat délelőtt) ösz-
szecsapásokon kaptak feladatot,
amelyeket az elmúlt hétvégi (23.)
fordulóban játszottak. A fürdővá-
rosban rendezett, szemtanúk szerint
rendkívül kemény, hajtós mérkőzés
a 27. percben félbeszakadt, miután
a vendégek kapusa piros lapot ka-
pott, és a szabályzat szerint megsza-
bott három percen belül nem volt
hajlandó elhagyni a játékteret.

A 4. ligában egyébként hétközi
fordulót is játszottak, az eredmé-
nyek a következők:

* 22. forduló: Ákosfalva – Ma-
rosvásárhelyi Atletic 2-6, Nyárádtő
– Szováta 1-4, Erdőszentgyörgy –
Kutyfalva 5-3, Marosludas – Maros-
vásárhelyi Gaz Metan 10-2, Nyárád-
szereda – Dános 6-0, Náznánfalva –
Marosvásárhelyi MSE 1-3, Nagysár-
más – Marosvásárhelyi Juvenes 2-3;
Marosoroszfalu állt;

* 23. forduló: Marosoroszfalu –
Nyárádtő 5-0, Szováta – Erdőszent-
györgy 0-0 (a 27. percben félbesza-
kadt), Kutyfalva – Marosludas 0-2,
Marosvásárhelyi Juvenes – Maros-
vásárhelyi Gaz Metan 4-2, Maros-
vásárhelyi MSE – Ákosfalva 6-0,
Dános – Náznánfalva 1-3, Nagysár-
más – Nyárádszereda 1-1. A Maros-
vásárhelyi Atletic állt.

A 21. fordulóból elhalasztott,
Marosvásárhelyi MSE – Nyárád-
szereda mérkőzést szerdán 19.30
órai kezdettel rendezik a Sziget
utcai műfüves pályán. A 24. forduló
április 29-én lesz.

Félbeszakadt mérkőzés Szovátán

Ganea

Szerkeszti: Farczádi Attila
994.

Ranglista
Felsőház
1. FCSB 6 4 1 1 9-4 37
2. Viitorul 6 2 2 2 6-5 34
3. Dinamo 7 3 3 1 9-6 33
4. CFR 7 3 2 2 8-7 33
5. Craiova 7 1 3 3 5-10 28
6. Astra 7 1 1 5 7-12 26

Alsóház
1. Jászvásár 6 4 2 0 8-2 29
2. Medgyes 7 2 3 2 8-7 29
3. Boto–ani 7 2 3 2 9-6 25
4. Voluntari 7 2 3 2 7-8 24
5. Poli ACS 7 4 2 1 7-3 21
6. Pandurii 7 1 4 2 5-8 17
7. Chiajna 7 0 3 4 4-10 16
8. ASA 6 1 2 3 3-7 11

Eredményjelző
A labdarúgó 1. ligás rájátszás 7. fordulójának lapzártánkig szü-

letett eredményei: 
* felsőház: Astra Giurgiu – Kolozsvári CFR 0-1, USK Craiova

– Bukaresti Dinamo 2-2
* alsóház: Temesvári Poli ACS – Medgyesi Gaz Metan 1-0,

Concordia Chiajna – Voluntari FC 0-2, Zsilvásárhelyi Pandurii
– Botoşani FC 1-1.

Hátravan: ma 18 órától: Jászvásári CSM Politehnica – Maros-
vásárhelyi ASA (alsóház); 20.30 órától: Bukaresti FCSB – Kons-
tancai Viitorul FC.

Eldőlt, hol lesz a Románia-kupa döntője
A ploieşti-i Ilie Oană-stadionban rendezik a labdarúgó-Románia-kupa döntőjét,

május 27-én. Erről a sportági szövetség végrehajtó bizottsága határozott múlt héten.
A sorozat jelenleg az elődöntőnél tart, a négy között a következő program szerint ját-
szanak: USK Craiova – Voluntari FC, Astra Giurgiu – Temesvári Poli ACS. Az első
mérkőzéseket április 25-27-e között, a visszavágókat május 16-18-a között rendezik.

Az ASA volt (Dan Alexa – jobbról) és itt még leendő (Ionel Ganea – balról) edzője a Trans-Sil
stadionban, a Temesvár elleni mérkőzésen, a DigiSport felvételén

Helyzetekben gazdag, de góltalan meccset játszott Marosvásárhelyen a Temesvári Poli ACS és az ASA. Fotó: Nagy Tibor

Farczádi Attila

Bölöni az edzők tanácsán
Bölöni László díszmeghívottként vesz részt a Maros megyei lab-

darúgóedzők szakmai bizottságának ülésén. A találkozót ma délután
5 órától rendezik a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Ifjúsági Ház-
ban, és a megye valamennyi szakvezetőjét várják a rendezvényre.

Ranglista
1. Marosoroszf. 21 17 1 3 56-25 52
2. Marosludas 21 15 4 2 74-23 49
3. Juvenes 22 13 6 3 61-32 45
4. MSE 21 13 2 6 65-33 41
5. Nyárádszereda 21 12 3 6 66-43 39
6. Szováta 21 10 4 7 46-31 34
7. Erdősztgy. 21 9 5 7 43-42 32
8. Atletic 21 9 3 9 60-40 30
9. Gaz Metan 21 8 2 11 42-59 26
10. Nyárádtő 21 7 0 14 34-49 21
11. Kutyfalva 21 6 3 12 30-53 21
12. Nagysármás 22 4 8 10 35-51 20
13. Dános 22 6 1 15 37-76 19
14. Náznánfalva 22 6 0 16 21-67 18
15. Ákosfalva 22 3 2 17 28-74 11



A Manchester United küszködve jutott négy közé a labdarúgó-Európa-li-
gában, miután a negyeddöntő csütörtöki visszavágóján hosszabbítás után 2-
1-re győzte le az Anderlechtet.

A Vörös Ördögök Henrih Mhitarjan találatával korán előnybe kerültek,
ám Sofiane Hanni még az első játékrészben egyenlített. Bár az angolok előtt
számos lehetőség adódott, nem tudták lezárni a párharcot rendes játékidő-
ben. A hosszabbításban végül az a Marcus Rashford döntött, aki több nagy
helyzetet kihagyott korábban. Ezzel a manchesteriek vezetőedzője, José Mo-
urinho sorozatban kilencedik hazai pályán lejátszott európai kupamérkőzését
nyerte meg, köztük a Manchester United hat szezonbeli összecsapását az
Old Traffordon.

Még egy párharc dőlt el hosszabbításban: az Ajax 0-3 után emberhátrány-
ban két gólt rúgott a ráadásban a Schalke 04 vendégeként. A Besiktas és a
Lyon párharcában még az összesen 210 játékperc sem volt elég a döntéshez,
végül tizenegyespárbajban a francia együttes kerekedett felül a nyolcadik
sorozatban.

A Celta Vigo egyedüli csapatként jutott már a rendes játékidőben a leg-
jobb négy közé a Genk elleni döntetlennel.

Miután az elmúlt fordulóban vá-
ratlan győzelmet arattak a második
helyezett Zilahi FC otthonában, a
szászrégeniekre újabb kemény
megmérettetés várt, hiszen a cso-
port éllovasát, a nagyszebeni csapa-
tot fogadták. A két egykori szász
város labdarúgóinak összecsapása,
sajnálatos módon, elég gyatra szín-
vonalúra sikeredett.

Az első játékrész zömében, noha
ádáz küzdelem folyt, nagyon kevés
volt a gólhelyzet. A pöttyös legin-
kább a két büntetőterület között „fá-
radozott”, említésre érdemleges
kapujelenetek nélkül. Az első gól-
szerzési lehetőséget hat perc eltel-
tével a szászrégeni kapu előterében
jegyezhettük: ekkor Străulea pontos
bal oldali beívelését Cârstean ke-
csegtető pozícióból föléfejelte. A
19. percben a házigazdák kihagyták
a találkozó legnagyobb, ugyanak-
kor egyetlen gólhelyzetét: Rus a
jobb oldalon remekül szelídítette
meg a labdát, ám mintegy 7 méteres
lövését Moldovan kapuvédő bravú-
rosan, lábbal hárította. A játékot,
noha kiegyensúlyozott volt, az una-
lom jellemezte, az egyébként el-
szánt küzdelmen kívül nem
emelhetünk ki semmiféle pozitívu-
mot! Annak ellenére, hogy az Avân-
tul időnként többet birtokolta a
labdát, Vili Stoica gárdája képtelen
volt áthatolni a jól szervezett, több-
ségében valódi óriásokból álló
nagyszebeni védelmen, a hazaiak
összességében nagyon gyenge tel-
jesítményt nyújtottak! Eléggé meg-
lepő módon ugyanakkor a

vendégcsapat is halvány produkci-
óval rukkolt elő. Noha általában
egészen könnyedén és pontosan
adogattak (néhány tapasztalt labda-
rúgó játéktudása ugyanis nyilván-
való volt), támadásaik csupán
elvétve okoztak némi veszélyt
Husar kapujánál. Nem csoda, ha
ilyen nívójú mérkőzésen az is gól-
helyzetnek minősült, amikor Tătar
távolról jócskán fölé emelt (a
34.percben).

A második játékrészben, az 52.
percben vendéghelyzetet jegyezhet-
tünk: Criştiu került ígéretes szituá-
cióba, de mintegy 9-10 méteres
lövése erőtlenre sikeredett, így a ha-
zaiak hálóőre könnyedén hárított.
Azonban hét perccel később már te-
hetetlennek bizonyult, amikor Cârs-
tean nagyon könnyedén betört a
büntetőterület bal oldalán, s mintegy
12 méterről, remekül helyezett lö-
véssel a hosszú sarokba küldte a
pöttyöst: 0-1. A 63. percben ugyan-
csak Cârstean jó szögből lőtt kapura,
ám Husar ezúttal résen volt. A szász-
régeniek szereplése túlzás nélkül ki-
ábrándító volt, a játékban nem volt

elképzelés és átütőerő sem, képtele-
nek voltak egész második félidő
alatt egyetlen valamirevaló gólhely-
zetet is kidolgozni! Mi több, még ka-
pura lövés is alig volt egy-kettő!
Ezúttal Murar és Gliga nem volt for-
mában, és az egyfordulós eltiltását
töltő csapatkapitány, Truţa lendüle-
tes, elszánt, sok esetben meghatá-
rozó játéka is hiányzott. A találkozó
83. percében a listavezető gárda két-
gólosra növelte előnyét: Tătar jó
ütemben leadott bal oldali passza tel-
jesen egyedül találta Petrescut, aki
mintegy 10 méterről könnyedén be-
vette Husar kapuját: 0-2.

Villámgyorsan feledhető találko-
zónak lehettünk szemtanúi a hege-
dűk városában! Kétségtelenül ez
volt a régeniek leggyengébb telje-
sítménye a tavaszi idényben, hal-
vány produkciójával az Avântul
legfeljebb egy szerencsés döntetlen-
ben reménykedhetett... volna. Noha
a Hermannstadt sem játszott túlzot-
tan fényesen, minden valószínűség
szerint könnyedén nyeri majd a har-
matgyenge harmadik liga 5. cso-
portjának küzdelmeit.
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Eredményjelző és az elődöntő párosításai
Európa-liga, negyeddöntő, visszavágók:
* Besiktas (török) – Olympique Lyon (francia) 2-1 (1-1, 2-1, 2-1) –

11-esekkel: 6-7. Továbbjutott: a Lyon 3-3-as összesítéssel, 11-esekkel.
Gól: Talisca (27., 58.), illetve Lacazette (34.).
* Schalke 04 (német) – Ajax Amsterdam (holland) 3-2 (0-0, 2-0, 3-0)

– hosszabbítás után. Továbbjutott: az Ajax, 4-3-as összesítéssel.
Gól: Goretzka (53.), Burgstaller (56.), Caligiuri (101.), illetve Vierge-

ver (111.), Younes (120.).
Kiállítva: Veltman (80., Ajax.)
* Genk (belga) – Celta Vigo (spanyol) 1-1 (0-0). Továbbjutott: a Celta

Vigo, 4-3-as összesítéssel.
Gól: Trossard (67.), illetve Sisto (63.).
* Manchester United (angol) – RSC Anderlecht (belga) 2-1 (1-1, 1-1,

1-1) – hosszabbítás után. Továbbjutott: a Manchester United, 3-2-es 
összesítéssel.

Gól: Mhitarjan (10.), Rashford (107.), illetve Hanni (32.)
Az elődöntőben (a pénteki, nyoni sorsolás eredményeként): Ajax –

Lyon (május 3. és 11.), Celta Vigo – Manchester United (május 4. és 11.).

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3.liga, V. csoport, 23. forduló: Szászrégeni Avântul –

Nagyszebeni Hermannstadt AFC 0-2 (0-0)
Szászrégen, borús, hűvös idő, Avântul-pálya, mintegy 300 néző. Ve-

zette: Răzvan Lădar – középen, Radu Pascu (mindketten Nagyvárad),
Török Zoltán ( Kolozsvár) – partjelzők. Ellenőr: Cătălin Paşcanu
(Kudzsir), Marius Şuhan (Suceava).

Gólszerzők: A.Cârstean (59.), I.Petrescu (82.)
Szászrégeni Avântul: Husar – Luca Ad., Hasnaş, Merdariu, Sîplăcan,

Gliga, Pop, Sbârcea (46. Ghirca), Feketics (58. Pădurariu), Murar (83.
Fülöp A.), Rus (69. Dézsi L.).

Hermannstadt AFC : Moldovan – Străulea, Pîrvulescu, Oiţă, Tătar,
Pikó, Dâlbea (71. Fotescu), Criştiu, Mişulescu (90. Medeşan), Petrescu,
Cârstean (81. Bratimă).

Eredményjelző
A 3. ligás labdarúgó-bajnokság V. csoportjának 23. fordulójában a

következő eredmények születtek: Fugyivásárhely – Lénárdfalva 2-3,
Kudzsir – Kolozsvári Sănătatea 2-0, Radnót – Zilah 2-0, Sülelmed –
Medgyesi Gaz Metan II 0-0, Dés – Pusztadaróc 6-1, Beszterce – Ma-
rosvásárhelyi ASA II 0-3 (játék nélkül), Szászrégeni Avântul – Nagy-
szeben 0-2.

A 24. fordulóban: Nemeszsuk – ASA II 7-0, Sănătatea – Fugyivá-
sárhely 3-0, Zilah – Kudzsir 2-4, Nagyszeben – Radnót 9-0, Gaz Metan
II – Avântul 1-1, Beszterce – Dés 0-3 (játék nélkül), Pusztadaróc – Sü-
lelmed 2-3.

Európa-liga: hosszabbításban jutott 
elődöntőbe a Manchester United

Avântul: a kilátástalan, gólképtelen játék megtestesítője

Marcus Rashford (j) góljával mentek tovább az angolok

A Juventus rendkívül magabiztosan, 0-0-s döntet-
lennel őrizte meg az első mérkőzésen kiharcolt há-
romgólos előnyét az FC Barcelonával szemben, míg
a Monaco kettős győzelemmel jutott tovább a Bo-
russia Dortmund ellenében.

Barcelonában a katalánok a várakozásoknak meg-
felelően nekiugrottak a Juventusnak, az olasz bajnok
azonban a Paris Saint-Germainnel ellentétben –
amely a hazai 4-0 után 6-1-re kapott ki a Camp Nou-
ban a nyolcaddöntőben – rendkívül keményen és
magabiztosan védekezett. A Barca igazi ziccerig sem
jutott el.

A gól nélküli első félidőt követően sem változott
a játék képe, a hazaiak nem tudták feltörni a Juve
védelmét, amely a találkozó közepén átlépte az 500
kapott gól nélküli percet a sorozatban. Érdekesség,
hogy Gianluigi Buffonnak, a torinóiak veterán vi-
lágbajnokának a 80. percben kellett bemutatnia az
első bravúrját.

A Monaco – Borussia Dortmund mérkőzés ötper-
ces csúszással kezdődött, mert a német csapatot a
hotelből a stadionhoz szállító busz forgalmi dugóba
került.

A franciák 18 éves gólzsákja, Kylian Mbappé már
a harmadik percben kihasználta Roman Bürki kapus
hibáját, és a BL-történet első olyan játékosa lett, aki
az egyenes kiesés szakaszban az első négy fellé-
pésén betalált.

A németek igyekeztek tempót diktálni, de nem
voltak meggyőzőek és kellően hatékonyak. Legna-
gyobb lehetőségük a 13. percben adódott, amikor
Nuri Sahin szabadrúgásból a kapufát találta el. Négy
perccel később egy hazai kontra lezárásaként Rada-
mel Falcao tíz méterrel a kapu bal oldalába csúszta-
tott. A németek motiváltságára erősen kihatott, hogy
kétgólos hátrányba kerültek.

Összekapta magát a szünetben a Dortmund, és
lendületes kezdés után a 48. percben szépített. Ous-
mane Dembélé harcosságát dicséri a gólpasszt érő
beadás, a középen érkező Marco Reus pedig egyből
lőtt a hazai kapu bal felső sarkába. Ismét élet költö-
zött a pályára. Kitámadott, kicsit ki is nyílt a Dort-
mund, de igazán gólveszélyes helyzetet egyik
oldalon sem sikerült kialakítani. Az idő múlásával
egyre távolabb kerültek a kapuktól a felek, a játék a
tizenhatosok közötti területre koncentrálódott. A haj-
rában újabb hazai gól született: Thomas Lemar csí-
pett el a felezőnél egy dortmundi passzt, majd
előzékenyen kiszolgálta a ziccerben lévő, mindössze
22 másodperccel korábban csereként pályára lépő
Valere Germaint, aki élt a 81. percben adódó lehe-
tőséggel, és kialakította a végeredményt.

Kedden a Real Madrid hosszabbítás után búcsúz-
tatta a Bayern Münchent, míg az Atlético Madrid a
Leicester City ellenében jutott tovább. 

Bajnokok Ligája: Messiék ezúttal nem tettek 
csodát, négy között a Monaco

Ranglista
1. Nagyszeben 23 18 2 3 55-19 56
2. Kudzsir 22 15 3 4 52-20 48
3. Lénárdfalva 22 13 6 3 42-22 45
4. Sănătatea 23 12 6 5 34-20 42
5. Zilah 23 13 3 7 33-20 42
6. Nemeszsuk 22 12 3 7 46-22 39
7. Gaz Metan II 22 11 6 5 46-31 39
8. Avântul 22 9 3 10 28-28 30
9. Dés 22 7 8 7 34-28 29
10. Sülelmed 22 7 6 9 33-41 27
11. ASA II 22 7 1 14 27-49 22
12. Radnót 22 6 1 15 32-56 19
13. Fugyivásárhely 22 5 2 15 25-44 17
14. Pusztadaróc 23 4 2 17 23-53 14
15. Beszterce 23 2 2 19 13-69 8

Eredményjelző és az elődöntő
párosításai

Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó:
* FC Barcelona (spanyol) – Juventus (olasz) 

0-0. Továbbjutott: a Juventus, 3-0-s összesítéssel.
* AS Monaco (francia) – Borussia Dortmund

(német) 3-1 (2-0). Továbbjutott: az AS Monaco,
kettős győzelemmel, 6-3-as összesítéssel.

Gól: Mbappe (3.), Falcao (17.), Germain (81.),
illetve Reus (48.).

Az elődöntőben (a pénteki, nyoni sorsolás ered-
ményeként): Real Madrid – Atlético Madrid
(május 2. és 10.), AS Monaco – Juventus (május
3. és 9.). Gianluigi Buffon vigasztalja a Barcelona argentin csillagát

* 2. liga, 30. forduló: Sepsiszentgyörgy – Temes-
vári Politehnica ASU 2-1, Bukaresti Juventus – Aradi
UTA Öreg Hölgy 1-2, Afumaţi – Baloteşti 1-0, Resi-
cabánya – Brăila 3-0, Szatmárnémeti – Tatrang 3-0
(játék nélkül), Brassó – Râmnicu Vâlcea 3-0 (játék
nélkül), Mioveni – Suceava 2-2, Clinceni – Călăraşi
1-4. A Nagyváradi Luceafărul és a Chindia Târgovişte
állt. Ranglista: 1. Juventus 66 pont, 2. Sepsiszent-
györgy 54, 3. UTA Öreg Hölgy 53, 4. Brassó 52, 5.
Mioveni 51, 6. Târgovişte 47, 7. Szatmárnémeti 44,
8. Brăila 40, 9. Călăraşi 38, 10. Suceava 37, 11. Afu-
maţi 35, 12. Luceafărul 34, 13. Clinceni 30, 14. Ba-
loteşti 27, 15. Politehnica ASU 27, 16. Resicabánya
19, 17. Râmnicu Vâlcea 18, 18. Tatrang 3.

* 3. liga, I. csoport, 23. forduló: Roman – Bákói
SC 0-3, Miroslava – Bákói Aerostar 1-0, Paşcani –
Lieşti 1-1, Szászhermány – Barcarozsnyó 1-0, Csík-
szereda – Chişcani 3-0, Székelyudvarhely – Galaci
Metalosport 1-0, Valea Mărului – Râmnicu Sărat 

1-0; 24. forduló: Bákói SC – Râmnicu Sărat 1-0, Bar-
carozsnyó – Paşcani 2-1, Chişcani – Szászhermány
1-2, Metalosport – Csíkszereda 0-1, Valea Mărului –
Székelyudvarhely 0-0. Az Aerostar – Vaslui mérkő-
zést nem játszották le, mert a vendégek elkéstek. A
Lieşti – Miroslava összecsapás tegnap, lapzárta után
ért véget. Ranglista: 1. Szászhermány 52 pont, 2.
Csíkszereda 50, 3. Miroslava 45, 4. Aerostar 35, 5.
Roman 33, 6. Lieşti 31, 7. Valea Mărului 30, 8. Râm-
nicu Sărat 29, 9. Barcarozsnyó 29, 10. Vaslui 29, 11.
Metalosport 25, 12. Székelyudvarhely 22, 13. Paşcani
20, 14. Chişcani 12, 15. Bákói SC -17.

* Magyar NB I., 28. forduló: Debreceni VSC –
Szombathelyi Haladás 4-2, MTK – Videoton 1-1,
Mezőkövesd – Újpest 1-3, Gyirmót – Ferencváros 
2-3, Paks – Diósgyőr 0-1, Vasas – Budapest Honvéd
1-0. Ranglista: 1. Videoton 50 pont (53-24), 2. Hon-
véd 50 (41-26), 3. Vasas 47, 4. Ferencváros 42, 5. Új-
pest 39 (44-42), 6. Szombathely 39 (36-38), 7. Paks
38, 8. Mezőkövesd 35, 9. Debrecen 34, 10. MTK 32,
11. Diósgyőr 31, 12. Gyirmót 20.

Futballbajnoki eredmények



Vesztett (87:89), majd nyert
(70:62) a Maros Kosárlabdaklub a
Nagyszebeni CSU ellen a férfiko-
sárlabda Nemzeti Liga negyeddön-
tőjének harmadik, illetve negyedik
mérkőzésén. A párharc így 2-2-es
döntetlenre áll, a továbbjutó kiléte
a keddi nagyszebeni, ötödik mér-
kőzésen dől majd el.

Már szombaton lezárhatta volna
a Nagyszeben elleni párharcot a
Maros KK, azonban a csütörtöki,
első marosvásárhelyi mérkőzés
hajrájában elkövetett hiba egy sze-
mélyi dobást követő lepattanózás-
ban végzetesnek bizonyult. Így
hiába nyerte meg a negyedik ösz-
szecsapást szombat este a Szász-
gáspár Barnabás és George Trif
irányította alakulat, még egyszer
meccselnie kell riválisával, még-
hozzá annak otthonában, összeha-
sonlíthatatlanul nehezebb
körülmények között.

A lelátók nyomása ugyanis ezút-
tal rájuk nehezedik majd, nagyon
ellenséges környezetben kell majd
helytállniuk mind a közönség,

mind pedig a bíráskodás tekinteté-
ben.

Azt, hogy miként viszonyulnak
a marosvásárhelyi csapathoz a
nagyszebeni szurkolók, a magya-
rokhoz intézett gyűlölködő feliratú
molinó marosvásárhelyi kifüg-
gesztése óta tudjuk. Szóba öntöt-
ték, amit éreznek, és sajnálatos
módon ahelyett, hogy ezért példá-
san megbüntették volna őket, egy
kis ejnyebejnyével megúszták.
Azóta is román–magyar háborús-
kodásként hat a lelátókon minden
összecsapás a két csapat között.
Aki látta már közelről a szebeni
szurkolókat, megfigyelte, hogyan
viselkednek, olvasta beszólásaikat
a közösségi oldalakon, tudja, miről
beszélünk. Ilyen tekintetben tehát
arra lehet számítani, hogy minden
helyzetből „tüzelnek” majd, és
minden lehetőséget, esélyt kihasz-
nálnak, hogy a Maros KK-t a ren-
delkezésükre álló eszközökkel
megfélemlítsék, gyengítsék.

Másrészt ellenséges játékveze-
tésre is készülniük kell a vásárhelyi
fiúknak. Bár nem szokásunk a
bírói tevékenységet minősíteni,
mégsem mehetünk el szó nélkül

azok mellett, amiket a párharc ed-
digi mérkőzésein láttunk. Gyakorta
ugyanis nemcsak a vitatható hely-
zetekben ítéltek fordítva, de előfor-
dult, hogy egészen egyértelmű
szabálysértéseket nem fújtak be, s
ha valakinél elszakadt a cérna,
azonnal jött a technikai fault. Meg-
kapta szombaton Szászgáspár Bar-
nabás vezetőedző, akinek a
szájáról jól le lehetett olvasni a
„Nem szégyellitek magatokat?”
kérdést, de egészen egyértelmű
volt Goran Martinic kézmozdulata
is, aki arcát érintette ujjával, ami-
kor a sokadik ellene elkövetett és
meg nem ítélt szabálytalanságot
szóvá merte tenni – ellene is azon-
nal befújták a technikait.

Adott tehát a kérdés, hogy ilyen
körülmények között miként lehet
helytállni, sőt nyerni. Csakis úgy,
ha a csapat megőrzi a hidegvérét a
végéig, a játékosok nem veszítik el
önuralmukat, kizárják a külvilágot,
nem néznek se jobbra, se balra,
csak egymásra (egymás játékára)
figyelnek, a cél megvalósítására
összpontosítanak, és elejétől a vé-
géig tartják magukat. Mert ha ez
így van az első marosvásárhelyi
mérkőzésen is, akkor nincs a na-
gyon gyenge második negyed,
amely döntő módon befolyásolja
a taktikát (a Maros KK-nak
végig az ellenfél után kellett lo-
holnia), és talán nincs az a meg-
ingás sem, amelyet a
bevezetőben említettünk: másod-
percekkel a vége előtt, kétpontos
előny birtokában az ellenfél egy-
más után kihagyott két személyi
dobását követően a második le-
pattanót nem tudták elkapni, a
labda a szebeni Bogdan Popes-
cuhoz került, aki egyenlített. A
hátramaradt időben már nem
tudták helyzetbe hozni magukat,
hiába kért azonnal időt Szászgás-
pár Barnabás, és próbálta helyre-
tenni a fejeket, nem sikerült. A
hosszabbításban pedig már a sze-
benieknek állt a zászló.

Szombaton már nyilvánvaló volt
a marosvásárhelyi csapat játékán
az eltökéltség, hogy nem engedik
kibontakozni a szebenieket. Gya-
korlatilag végig vezetve nyerték
meg a mérkőzést, de nem egyér-
telmű, hogy ebben mekkora sze-
repe volt annak, hogy ellenfelük
számára nem ez volt az utolsó
esély, a hazai pályás ötödik
meccsen pedig minden a javukra
szól majd – edzőjük, Dan 
Fleşeriu már a csütörtöki talál-
kozó utáni sajtótájékoztatón lehe-
tőségként említette, hogy
játékosai esetleg nem tudják
majd úgy motiválni magukat
szombaton, mint az első, marosvá-
sárhelyi összecsapáson.

A Tigriseknek viszont nem volt
választásuk szombaton, nyerniük
kellett. Kedden sem lesz másként:
meglátjuk, ki nyeri a sportrivalizá-
láson messze túlmutató őrült küz-
delmet.

Maros KK: ki a férfi a gáton?

A hét végén az erdőszentgyörgyi
városnapokon rendezett Szent
György-kupával gazdagodott a Ro-
mániai Újságírók Magyar Egyesü-
letének (MÚRE) serleggyűjteménye.
És nem azért, mert a szervezők fel-
ajánlották volna egy „szépen meg-
írt” újságcikkért; ellenkezőleg, egy
okosan összehozott, ám kőkemény
tornáról gondoskodtak, amelyre hat,
nagyjából egyforma játékerőt kép-
viselő csapatot hívtak meg. Mindezt
az A csoportban történő körbeverés
is igazolta; itt már nemcsak a pon-
tok száma meg a gólarány döntötte
el a második továbbjutó kilétét,
hanem az eggyel többet szerzett ta-
lálat bizonyult sorsdöntőnek. Azok,
akik a pálya széléről szurkolták
végig a többórás tornát, nem bán-
hatták: a döntő kivételével nem volt
olyan mérkőzés, amelyen négy gól-
nál kevesebbet láthattak volna. Jót
mosolyoghattak a bajuszuk alatt
azok is, akik valamilyen okból ki-
folyólag neheztelnek az RMDSZ
marosvásárhelyi tanácsosaira vagy
éppenséggel nem kedvelik az újság-
írókat. Az egy városból érkező és
ugyanazt az öltözőt megosztó két
csapat időnként annyira egymásnak
feszült, hogy csontzenétől vissz-
hangzott a környék. A játékvezető
toleranciájának a két csapatkapitány
vetett véget, amikor rászólt az em-
bereire, hogy a játékkal és ne az el-
lenfél lábával, térdével, bordájával
vagy édesanyjával foglalkozzanak.

Ezzel a kis adok-kapok intermezzó-
val valamennyi mérkőzés nemcsak
a labdarúgás szépségét, hanem az
ellenfelek egymás iránti tiszteletét
is felszínre hozta, a torna 56 szebb-
nél szebb gólja már csak hab volt a
tortán. Ugyanakkor jó volt ismét a
pályán látni olyan egykori marosvá-
sárhelyi, szovátai, nyárádszeredai
és helyi focistákat, akik hajdanán
számtalanszor megfordultak az er-
dőszentgyörgyi gyepen. Mindany-
nyiukról kiderült, hogy őszülő fej
ide, növekvő pocak oda, a labda bű-
völését nem lehet elfelejteni, legfel-
jebb alaposabb iramban végezni. 

Bár gólszegény volt, csodálatos
fizikai és taktikai harcnak bizonyult
a döntő. Az esélyesebbnek tartott
szovátaiak több gólhelyzetet is ösz-
szehoztak, de nem sikerült beven-
niük az újságírók kapuját. A
közhelyszámba menő örök igazság
ezúttal is bevált, s a helyzetek meg-
bosszulták magukat. Amikor már
mindkét csapat a büntetőpárbajra
készült, Csutor András-Tomi három
védőről lefordulva, hét méterről a
hálóba vágta a labdát, megszerezve
a PRESSing győzelmét. 

Az újságírók rendkívül szűkös
kerettel, mindössze hét játékossal
szerezték a meglepetést: Szucher
Ervin (kapus), Farczádi Attila, Csu-
tor András-Tomi, Szöllősi László,
Berekméri Edmond, Székely Szi-
lárd és Enyedi Csaba (mezőnyjáté-
kosok). 

A veterán foci ünnepe Erdőszentgyörgyön
Gólkavalkád és labdabűvölés 

A Napsugár öttusabajnokságról 
a Marosvásárhelyi TVR-ben

Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi TVR
Sípszó után című sportműsorának meghívottja Bálint Julianna és Bakó
Vilhelem Csanád. A Bolyai Farkas Líceum testnevelő tanárát és harmadik
osztályos kisdiákját Szucher Ervin a marosvásárhelyi iskola által meg-
nyert országos Napsugár öttusabajnokságról faggatja. 
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Csibi Attila Zoltán polgármester (j) is beállt az újságírócsapat elleni mérkőzésen. 
Fotó: Erdőszentgyörgy közösségi oldala: Boda Levente Gergely

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, 1. forduló, 3. mérkő-

zés: Maros KK – Nagyszebeni CSU 87:89 (23-17, 8-26, 23-18, 20-
13, 13-15)

Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1900 néző. Vezette: Ale-
xandru Olaru, Dragoş Nicolae, Şerban Rasoga. Ellenőr: Mihai
Caraion.

Maros KK: Martinic 19 pont (1), Markovic 17 (2), Reed 17 (3),
Djapa 12 (1), Kalve 12 (1), Sánta 5, Lázár 4, Borşa 1, D. Popescu.

Nagyszeben: B. Popescu 19 pont (2), Mijajlovic 17 (3), Hardy
14, Lalovic 13 (1), Paliciuc 13 (3), Cooper 9 (1), Davis 4.

Jegymizéria
A szervezőket igencsak meglepte, hogy a második marosvásár-

helyi találkozóra várakozásukhoz képest lényegesen nagyobb
számban érkeztek szurkolók Nagyszebenből. Ugyan a mérkőzés
előtt bejelentették, hogy a vendégdrukkerek csak bizonyos körül-
mények között és csak korlátozott számban kaphatnak jegyet a
mérkőzésre, de annyian voltak, hogy sokuknak meg kellett aka-
dályozni a belépését a ligeti sportcsarnokba. A helyzet szülte zűr-
zavarban a helyi közönség egy része is kint rekedt, másokat
felállítottak a helyükről, és még az is előfordult, hogy egy maros-
vásárhelyi újságíró át kellett adja helyét egy nagyszebeni akárki-
nek, aki arra hivatkozva formált jogot a székre, hogy azt csapatuk
szponzora megváltotta a marosvásárhelyi klubnál (?).

A mérkőzést követően a Maros KK elnöke, Béres Lóránt saj-
nálkozásának adott hangot a helyi szurkolókat ért kellemetlenség
miatt. Azt írta: „elnézést szeretnék kérni azoktól, akiket bármi-
lyen kellemetlenség ért, helycsere, nehezebb bejutás vagy bármi
más miatt. A biztonsági céggel meg a csendőrséggel együtt ezt a
megoldást találtuk kivitelezhetőnek. Örüljünk a kosárlabdának,
a győzelemnek és a Maros KK-nak.”

Azért bízzunk benne, hogy a tanulságokat levonták a történ-
tekből.

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Nemzeti Liga, rájátszás, 1. forduló, 4. mérkőzés:

Maros KK – Nagyszebeni CSU 70:62 (16-15, 17-13, 13-11, 24-23)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 1800 néző. Vezette: Ma-

rius Ciulin, Mircea Şerban, Ciocan Ciprian. Ellenőr: Radu Vaida.
Maros KK: Reed 23 pont (3), Markovic 15 (3), Martinic 11,

Djapa 9 (1), Sánta 6, Kalve 4, Lázár 2, D. Andrei, D. Popescu,
Borşa.

A Szent György-kupáért asztaliteniszben is
Húsz versenyző részvételével tar-

tották meg Erdőszentgyörgyön a
2017-es Szent György-kupáért kiírt
tornát: Székelyudvarhelyről, Pa-
rajdról, Erdőszentgyörgyről, Ha-
vadtőről, Gyulakutáról és
Marosvásárhelyről is voltak jelent-
kezők. Első lett Farkas Bence Ma-
rosvásárhelyről, második Polocka
István Erdőszentgyörgyről és har-
madik helyezett Józsa Zoltán Székelyudvarhelyről, tájékoztatta la-
punkat Szász Levente.

Eredményjelző
* A csoport: Erdőszentgyörgy önkormányzata – PRESSing 2-6,

Marosvásárhelyi RMDSZ-frakció – PRESSing 4-2, Erdőszent-
györgy önkormányzata – Marosvásárhelyi RMDSZ-frakció 5-2;

* B csoport: Szováta önkormányzata – Nyárádszereda önkor-
mányzata 4-0, Erdőszentgyörgy Öregfiúk – Szováta önkormányzata
4-4, Erdőszentgyörgy Öregfiúk – Nyárádszereda önkormányzata 4-
2;

* elődöntő: PRESSing – Erdőszentgyörgy Öregfiúk 3-2, Szováta
önkormányzata – Erdőszentgyörgy önkormányzata 4-0;

* a 3. helyért: Erdőszentgyörgy önkormányzata – Erdőszent-
györgy Öregfiúk 5-2

* döntő: PRESSing – Szováta önkormányzata 1-0.

A parketten, de a lelátókon is zajlott a csata a csapatok és szurkolóik között. Fotó: Nagy Tibor

Farczádi Attila

Fotó: Erdőszentgyörgy közösségi oldala:
Boda Levente Gergely
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A Népújság  hirdetési irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST  a kolozsvári 
SZABADSÁGBA,  a csíkszeredai   

HARGITA NÉPÉBE,  a sepsiszentgyörgyi 
HÁROMSZÉKBE és az aradi  

NYUGATI JELENBE.

8.

A német rendőrség őrizetbe
vett pénteken egy 28 éves,
német és orosz kettős állam-
polgárságú férfit, mert a Bo-
russia Dortmund (BVB)
labdarúgócsapat elleni po-
kolgépes támadás elköveté-
sével gyanúsítja – közölte a
szövetségi legfőbb ügyész-
ség.

A férfit a baden-württembergi
Tübingen város közelében vették
őrizetbe. A gyanú szerint nyere-
ségvágyból hajtotta végre a táma-
dást, arra spekulált, hogy a
labdarúgó-egyesület részvényei
esni fognak a merénylet után. A
Bild című német lap értesülése
szerint a férfi ezt be is vallotta.

A gyanúsított a támadás napján,
április 11-én úgynevezett értéke-
sítési opciót vásárolt 15 ezer
BVB-részvényre. Jelentős nyere-
ségre tehetett volna szert, ha az ár-
folyamuk valóban gyengült volna.
Erre akkor lett volna esély, ha a
támadásban meghalnak vagy sú-
lyosan megsérülnek játékosok –
áll az ügyészség közleményében.

Az ügyletet fogyasztási hitelből
finanszírozta, és annak a szállodá-
nak az internetkapcsolatán keresz-
tül bonyolította le, ahol a csapat
az AS Monaco elleni Bajnokok
Ligája negyeddöntőre készülve
megszállt.

A Bild a hatóságoktól kiszivár-
gott információk alapján azt írta,

hogy a férfi 78 ezer eurót fordított
az értékesítési opciók megszerzé-
sére, és 3,9 millió eurós profitot
érhetett volna el. A közreműködő
pénzügyi közvetítő cégnél gya-
núsnak találták az ügyletet, pénz-
mosásra gyanakodtak és
bejelentést tettek a rendőrségnél.

A férfi még márciusban foglalt
szobát a Hotels L’Arrivée nevű
szállodában, és április 9-én érke-
zett meg. Tetőtéri szobájából jó
kilátás nyílt a támadás helyszí-
nére, a hotel előtti parkolóra – kö-
zölte a legfőbb ügyészség.

A Bild információi szerint a
gyanúsított furcsán viselkedett,
például a támadás utáni nagy fel-
fordulásban a legnagyobb nyuga-
lommal beült a szálloda
vendéglőjébe, és rendelt egy mar-
hasültet, ami feltűnt az alkalma-
zottaknak. Az n-tv hírtelevízió
értesülése szerint éppen a hotel
dolgozóinak beszámolói alapján
került a hatóságok látókörébe.

A szövetségi legfőbb ügyészség
közleménye alapján a merényletet
három pokolgéppel hajtotta végre.
Kettőt a talaj közelében helyezett
el, egyet pedig nagyjából egymé-
teres magasságban, túl magasan
ahhoz, hogy pusztító hatását teljes
mértékben kifejtse. A fémszege-
csekkel megtöltött robbanószerke-
zetek erejét jelzi, hogy egy ilyen
tárgyat a helyszíntől 250 méterre
találtak meg.

A Bild szerint a villanyszere-
lőként dolgozó férfi távirányí-
tású gyújtószerkezettel hozhatta
működésbe a pokolgépeket. Az
nem biztos, hogy teljesen egye-
dül készítette elő és hajtotta
végre a támadást, erre utal, hogy
a hatóságok keresnek két feltéte-
lezett bűntársat, két orosz férfit.

A legfőbb ügyészség közlemé-
nyében felidézték, hogy a hely-
színen találtak három, azonos
szövegű levelet, amely ugyan
szélsőséges iszlamista háttérre
utal, de ez a szöveg elemzése
alapján „erősen kétséges”. 
Előkerült egy szélsőjobboldali
háttérre utaló írás is, de sem-
mi sem utal arra, hogy az elköve-
tőtől származik – áll a közlemény-
ben.

A BVB csapatát az AS Monaco
elleni mérkőzésre szállító autó-
busz ellen április 11-én 19.15-kor
követtek el robbantásos merény-
letet. A különleges biztonsági 
felszerelésekkel, köztük megerő-
sített szélvédőkkel ellátott jármű
két helyen rongálódott meg, és
egy berepedt szélvédő megsebesí-
tette Marc Bartrát, a csapat egyik
védőjét. A spanyol légiós – felü-
leti sérülések mellett – csuklótö-
rést szenvedett. A busz útját
biztosító egyik motoros rendőr
légnyomási sérülést szenvedett és
sokkot kapott. A mérkőzést elha-
lasztották. (MTI)

Nyerészkedni akart 
a dortmundi merénylő

A visegrádi országok fuvaro-
zóinak érdekképviseleti szer-
vezetei közös nyilatkozatot
fogadtak el, amelyben arra
kérik az Európai Bizottságot,
hogy minden tagállamra egy-
séges szabályozást, irányel-
veket fogadjon el a piacon,
mert véleményük szerint a je-
lenlegi helyzet versenykorlá-
tozó és ellehetetleníti az
európai ellátási láncot – je-
lentette be Wáberer György, a
Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesületének (MKFE) el-
nöke, miniszterelnöki megbí-
zott sajtótájékoztatón
pénteken Budapesten.

Példaként említette, hogy a nyu-
gat-európai hatóságok a kelet-euró-
pai fuvarcégek alkalmazottaitól
országonként különböző igazolások
– egyebek közt munkabér-igazolás
vagy munkaszerződés, társadalom-
biztosítási igazolás, bérjegyzék –
bemutatását követelik meg az adott
nemzet nyelvén, illetve kiküldetés-
nek minősítve a munkavégzésüket
az adott ország minimálbér-szabá-
lyainak alkalmazását írják elő. Ezen
túl nagy összegű bírságokat is ki-
szabnak a vállalkozásokra. Az ér-
dekképviseleti szervezetek szerint
az uniós kiküldetési irányelv alkal-
mazása a közúti ágazatra protekci-
onista, és a korábbi uniós
tagországok piacait védi.

A visegrádi országok fuvarozói
érdekvédelmi szervezetei az MKFE
kezdeményezésére összehívott két-
napos V4 Fuvarozási Fórumon az

EU közúti fuvarozási piacán tapasz-
talható, megítélésük szerint ver-
senykorlátozó intézkedésekről
egyeztették álláspontjukat.

A dokumentumot pénteken az
MKFE elnökével együtt Jan 
Buczek, a lengyel, Josef Melzer, a
cseh, és Pavol Hudák, a szlovák ér-
dekképviselet vezetője írta alá.

Wáberer György hangsúlyozta:
szeretnék elérni, hogy a fuvarozók
kikerüljenek a kiküldetési irányelv
hatálya alól, vagy a szabályokat
uniós szinten egységesítsék.

Somogyi Gábor, az MKFE főtit-
kára kiemelte: a deklarációt aláíró
országok egyesületei 172 ezer ka-
mionszerelvényt és 10 ezer vállal-
kozást képviselnek, ami a teljes
uniós fuvarozási piac 29 százalékát
teszi ki. Szeretnék elérni, hogy az
Európai Bizottság a májusi, úgyne-
vezett közlekedési jogszabálycso-
magot (road-package) a V4-ek
véleményének figyelembevételével
fogadja el.

Josef Melzer, a cseh érdekképvi-
selet vezetője kiemelte, hogy a fe-
szültségek egyre nőnek a piacon. A
V4-ek összefogása szerinte elég
erős jelzés lesz az Európai Bizott-
ságnak. Szeretnék, hogy a megoldá-
sok ne veszélyeztessék az egységes
közlekedési piacot.

Jan Buczek, a lengyel érdekkép-
viselet elnöke arról beszélt, hogy a
különböző jogi előírások miatti
aszimmetria már több éve fennáll, a
nyugat-európai országok protekcio-
nista intézkedései a nemzetközi fu-
varozást akadályozzák. Szintén az

országonként eltérő minimálbér-
előírásokat emelte ki, amellyel sze-
rinte a németek, franciák vagy
olaszok kiszorítják a kelet-európai
cégeket az uniós közös piacról, ab-
szurd helyzetet teremtenek.

Pavol Hudák, a szlovák képvise-
let elnöke rámutatott: a 2004-es
uniós bővítés óta fennáll a feszült
helyzet a közlekedési piacon, a so-
főrök munkaidejének eltérő szabá-
lyozása veszélyezteti a szállítás
biztonságát. Azt kérik, hogy hozza-
nak mindenkire egységes szabályo-
kat.

Wáberer György ismertetése sze-
rint azt szeretnék, hogy az új, 
egységes uniós szabályozás 
elfogadásáig a német, francia, oszt-
rák hatóságok vezessenek be azon-
nali moratóriumot a nemzetközi
közúti fuvarozásra vonatkozó kikül-
detési minimálbér-szabályozá-
sukra. Készek a konstruktív
párbeszédre, a problémákat tárgya-
lásos úton kell rendezni, mivel nem
szeretnének fennakadásokat okozni
a Kelet-Európába telepített gyártó-
cégek anyagellátásában, vagy a ter-
mékek piacra juttatásában –
mondta.

Az MKFE közleménye kiemelte:
az Eurostat adatai szerint az unión
belül az ezer kilométer feletti árufu-
varozás teljesítményének kétharma-
dát a kelet-európai tagállamok
végzik, a nyugat-európai államok
fuvarozóinak sem eszköze, sem em-
beri erőforrása nem áll rendelke-
zésre ezeknek a feladatoknak akár
részbeni átvételére. (MTI)

Közösen lépnek fel 
a visegrádi országok fuvarozói



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.

(486-I)

KEMéNY TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-
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MINDENFÉLE

LéPCSŐHÁZFESTéST stb. vállalok.

Tel. 0365/449-633, 0771-605-189.
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INDUL a kakasdi pálinkafőzde április 28-

án. Szeretettel várunk mindenkit! Tel.

0753-067-099. (601)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk a tere-

miújfalusi NAGY MARGITRA ha-

lálának 10. évfordulóján, NAGY

LAJOSRA halálának 4., valamint

nejére, KALI IDÁRA halálának

14. évfordulóján. Szeretteik.

(483-I)

Fájdalommal emlékezünk április

24-én a nagyteremi SZŐCS 

ANDRÁSRA halálának 14. évfor-

dulóján. Nyugodjon csendesen!

Szerettei. (483-I)

Szomorú az út, mely a sírodhoz

vezet, nem láthatunk, nem be-

szélhetünk már veled. Virágot vi-

szünk a néma sírra, de ezzel nem

hozhatunk vissza. Elrabolt tőlünk

a kegyetlen halál, távozásod, míg

élünk, örökké fáj. Csak az idő

múlhat, feledni nem lehet, amíg

élünk, szívünkben megmarad az

emléked. Küzdöttél, de már nem

lehetett, búcsúztál volna, de erőd

nem engedte, csak a beteg szí-

ved súgta: isten veletek, engem

már a csönd ölel és az örök sze-

retet. 

Szemünkben könnyel, szívünk-

ben fájdalommal emlékezünk áp-

rilis 24-én id. BALOGH

ELEMéRRE halálának 5. évfordu-

lóján. Nyugodjál békében, drága

édesapánk! Bánatos felesége,

négy gyermeke, öt unokája, négy

dédunokája. (475)

Kegyelettel és fájdalommal emlé-

kezünk április 24-én NAGY 

JÓZSEF FRIGYESRE halálának

12. évfordulóján. Felejthetetlen,

szép emlékét szeretettel őrizzük.

Felesége, két fia és menye. (490)

Fájó szívvel emlékezünk 

BERECZKI JÓZSEFRE halálának

5. évfordulóján. Emlékét szeretet-

tel őrzi felesége és leánya. (sz-I)

Ma 25 éve állította le a hibás újra-

élesztő készülék néhai ZÖRGŐ

JÓZSEFNé született Szabó Mária

volt marosszentgyörgyi lakos

családszerető szívét. Akik ismer-

ték, emlékezzenek rá velünk

együtt! Gyermekei és családjuk.

(sz-I)

A bánat, a fájdalom örökre meg-

marad, velünk lesz szép emlé-

ked, az idő bárhogy halad.

Szomorú szívvel, könnyes szem-

mel emlékezünk április 24-én ifj.

LÁSZLÓ KÁLMÁNRA halálának

9. évfordulóján. Emlékét örökre

szívünkbe zárjuk. Felesége,

Virág, fia, Gábor és családja. Em-

léke legyen áldott, nyugalma

csendes! (17-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy a drága jó édesanya,

nagymama, dédnagymama,

anyós, rokon, szomszéd, tancsi

születésű marosvásárhelyi

lakos, 

özv. FARCÁDI REBEKA 

szül. Szabó 

életének 89. évében csendesen

megpihent. Temetése április 24-

én 13 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben. 

A gyászoló család. (sz-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

tata, testvér és rokon, 

ANTALFI ANTAL 

életének 83. évében hosszú, tü-

relemmel viselt szenvedés után

örökre megpihent. Temetése áp-

rilis 24-én 15 órától lesz a Jeddi

úti városi temetőben. Emléke le-

gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1487-I)

Küzdöttél, de már nem lehet.

Csend ölel át és szeretet. Csak az

hal meg, kit felednek, Örökké él,

kit igazán szeretnek.

Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy a szeretett

férj, édesapa, nagyapa, déd-

nagyapa,

id. SAGYEBÓ ISTVÁN 

az Autójavító Vállalat (IRA) 

volt dolgozója 

2017. április 21-én, 75. életévé-

ben váratlanul elhunyt. Szeretett

halottunktól 2017. április 25-én

14 órakor veszünk végső búcsút

a marosvásárhelyi római katoli-

kus temetőben. 

A gyászoló család. (1488-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétemet és

együttérzésemet fejezem ki

Nemes Pálnak és családjának

szeretett éDESANYJA elhunyta

alkalmából. Anyatársa, Feketics

Magdi. (1492-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik drága

szerettünk, KISS ERZSéBET

(Zsóka) temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak, sírjára

koszorút, virágot helyeztek. A

gyászoló család. (1491-I)

2017. április 24., hétfő _________________________________________________ HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 11

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Megállt egy szív, mely élni vágyott,

pihen az áldott kéz, mely dolgozni

imádott. Csak egy van, ami a sírig

vezet, szívünkben az örök emlé-

kezet.

Soha el nem múló fájdalommal em-

lékezünk április 24-ére, amikor már

5 éve örökre eltávozott közülünk 

HEGYELI ANDRÁS marosvásárhelyi lakos. Emléke legyen

áldott, nyugalma csendes! 

Örökké bánatos felesége, lánya, unokája és veje. (379)

Szomorú szívvel emlékezünk április
24-én DOMAHIDI JÓZSEFRE halálá-
nak első évfordulóján. 
Emlékét őrzik szerettei. Nyugodjál bé-
kében! (sz-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-kar-
bantartásra tapasztalt SZERELŐT, FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT.
Tel.: 0722-268-866. (-) 

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59609)

BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó
kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18792-I)

A SÖRHÁZ SZAKÁCSOT és SZAKÁCSSEGÉDET keres. Idő-
sebb hölgyeknek/férfiaknak is nyitott az állás (60-65 évesig), sőt, a
tanítást is bevállaljuk! CV-t a jazzdome@gmail.com címre várunk.
Ursus Sörház Facebook: https://www.facebook.com/casaberiiur-
sus/?fref=ts (sz-I)

NINCS szakmai tapasztalatod? Pályakezdő vagy? Akkor jelentkezz
NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA! Ingyen be-
tanítunk, ingyenes kiutazást és szállást biztosítunk neked! Tel. 0740-
223-377. (sz-I)

MAGÁNCÉG 8 órás munkaprogrammal KÖNYVELŐNŐT alkal-
maz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet 8–16 óra között:
0265/211-127. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Fojtogató csend, porrá zúzott
könnycsepp, 
Telehold fényénél üvöltő emlékek. 
Kérlek, édesapám, nyújtsd felém a
kezed, 
Csak még egyszer halljam dobogó
szíved…
Csendes a temető, nem jön rá 
felelet, 
Arcomat mossák a keserű könnyek. 
Hideg sírköveden kezemet pihentetem, itt vagyok, Édes-
apám, Rád emlékezem! 
Most felnézek és kinyitom az eget még egy percre, 
hogy elmondjam Neked, hogy mennyire szeretlek…
Hogy elmondjam, nem vagyok árva, mert itt vagy
velem a szívembe zárva. S mielőtt bezárulna 
az ég, még két szót felkiáltanék: apukám, szeretlek
és soha nem feledlek!
Fájó szívvel emlékezünk április 24-én a kibédi születésű
ifj. KOVÁCS FERENCZRE halálának 23. évfordulóján. Fe-
lesége, Imola és lánya, Baba. Nyugodj békében, drága
apukám! (sz.)

Minőségi gránit 
síremlékek akár

50%-os 
kedvezménnyel, 

a TransGránittól. 
Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B
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