
Marosvásárhelyen
az X-Faktor
A meghallgatások május végén zárul-
nak, ezt követően a produkciókról ké-
szült felvételek egy belső vetítés során
kerülnek értékelésre. 
____________2.
Csíksomlyóra is
várják Ferenc
pápát a római 
katolikus püspökök
A Romániai Katolikus Püspöki Konfe-
rencia pénteken zárult kolozsvári ülé-
sén vitatta meg a várt pápalátogatás
kérdését. Az ülésről kiadott közlemény
szerint a püspökök a pápát egyes ro-
mániai katolikus közösségek körébe
és zarándokhelyeire hívták meg. 
____________3.
Több mint három
évet kapott 
a craiovai 
dzsihadista
Három év és négy hónap letöltendő
börtönbüntetésre ítéltek első fokon
egy 18 éves craiovai fiatalembert, aki
az Iszlám Állam (IÁ) terrorista szerve-
zetet népszerűsítő üzeneteket terjesz-
tett az interneten.
____________4.
Országos elsők 
a dicsőszentmártoni
diákok
Első ízben szervezték meg a romániai
magyar nemzeti kisebbségek törté-
nelme országos tantárgyversenyt ápri-
lis 20–22. között Csíkszeredában, a
Kós Károly Szakközépiskolában. A
megméretésről a dicsőszentmártoni
Traian Gimnázium kétfős csapata or-
szágos első díjjal tért haza.
____________5.

A változó időjárás ellenére a hét végén
nagyon sokan kilátogattak Marosvásár-
helyről a Sapientia egyetem campu-
sába, ahol az épület előtti udvaron az
idén először rendezték meg a Dísznö-
vény 2017 – nemzetközi kertészeti kiál-
lítást és vásárt. Ugyanakkor ebben az
időszakban zajlott a IV. Erdélyi Kertész-
és Tájépítész-konferencia is, és megala-
kult az Erdélyi Dísznövénytermesztők
Egyesülete. 

Változatos programkínálat nem csak a szakem-
bereknek

A szervezők először is arra törekedtek, hogy
a rendezvény ne csak „szárazon” a szakembe-
reknek szóljon, ezért olyan kiegészítő progra-
mok is voltak, ahol bárki közérthető
információkhoz jutott. Ugyanakkor gondoltak
a gyerekes családokra is. Egy sátorban animá-
torok segítségével ügyességi játékok voltak, és
a kisebbek megtanulhatták azt is, hogyan kell
helyesen egy virágot, növényt elültetni. A szín-
padon az ismeretterjesztő előadások szünetei-
ben kulturális műsor volt. A dísznövényeken,
virágokon és cserjéken kívül különböző kézmű-

ves- és egyéb helyi termék közül is válogathat-
tak az érdeklődők. A vásárlásban elfáradtakat
pedig büfé várta, ahol falatozni is lehetett. S
hogy mindez vonzóbb legyen, kérdőíves nyere-
ményjátékon is szerencsét próbálhattak a részt-
vevők. S bár az eső egy kicsit feláztatta a
helyszínt, jó ötletnek bizonyult, hogy a kiállítók
sátrait nem sokkal a megnyitó előtt kiépített,
lekövezett, hangulatos utcalámpákkal ellátott
sétány mellé állítsák fel, amelyek körébe igen
jól beilleszkedett az egyetem korábban elkészí-
tett dísztava. Húsz dísznövénytermesztő és for-
galmazó hozta el termékeit, ezenkívül hat más

Örök sóvárgással 

Jó volt gondolatban velük tölteni május első vasárnapját.
Azzal a bocsánatkérő, szerető, soha meg nem szűnő sóvár-
gással, amit besatíroznak az egymás sarkát taposó napok
gépies feladatai. Napok, amelyek során már nem számítha-
tunk rájuk, mert végső távozásukkal, hiszen általában túlélik
az édesapákat, megszűntünk gyermeknek lenni. Végleg
elszakadt a szál, ami a köldökzsinór elvágása után is lélek-
ben szorosan, elválaszthatatlanul összekötött bennünket. Ki-
aludt az a feltétel nélküli szeretet, gondoskodás, aggodalom,
amelynek kiolthatatlan „örökmécsesei” voltak.

A nyakunkba szakadt felelősség súlya alatt botladozva
egyszer csak azt vesszük észre, hogy fiatalos hévvel tett fo-
gadalmainkat, hogy mi soha, de soha nem fogjuk őket utá-
nozni, sorra megszegjük. Mozdulat- és gondolatsorok
ébrednek akaratlanul is bennünk, amelyeket annyiszor kár-
hoztattunk, de rá kell jönnünk, hogy nekünk sem sikerül más-
képpen a párkapcsolat, a gyermeknevelés vagy a háztartás
nehézségein úrrá lenni. Döbbenten fedezzük fel, hogy ők
„mozdulnak”, örülnek, sírnak bennünk, hiszen a 
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Megalakult az Erdélyi Dísznövénytermesztők Egyesülete

Virágba borult a Sapientia EMTE 



Tolvajok előzetesben
A Maros Megyei Rendőr-felügye-

lőség lopással gyanúsított két férfit
azonosított, akik egy gazdasági egy-
séget 5.000 lejjel károsítottak meg,
amit a bűnüldöző szervek visszasze-
reztek.

Május 4-én ügyészségi irányítással
öt házkutatást tartottak a megyei rend-
őrség bűnüldözési osztályának munka-
társai olyan marosvásárhelyi
személyek lakásán, akiket lopással
gyanúsítottak, illetve olyanoknál, akik
megvásárolták a lopott javakat. A vizs-
gálatokból kiderült, hogy április 20-án
egy 27 és egy 30 éves megyeszékhelyi

férfi behatolt egy kereskedelmi egység
ingatlanába és ellopott egy kiskazánt,
valamint elektromos szerszámokat,
5.000 lejes kárt okozva. Az akció
során az eltulajdonított javakat elko-
bozták, a tettesek ellen 30 napos elő-
zetes letartóztatási parancsot adtak ki.
Elkapták az aranyláncrablót 

Május 4-én 12 óra körül riasztották
a 112-es sürgősségi szolgálatot, hogy
egy nő nyakából letéptek egy arany-
láncot. A 69 éves hölgyet a megye-
székhelyi Csalhó utcában támadta meg
egy férfi hátulról, letépte az ékszert, és
beszaladt a tömbházak közé. Röviddel
a riasztást követően a bűnüldöző szer-

vek azonosították a rablással gyanúsí-
tott 36 éves helyi illetőségű férfit, el-
rendelték a 24 órás fogvatartását, az
ügyészség pedig az előzetes letartóz-
tatásba helyezését indítványozta.
Halálos motorkerékpár-baleset

Május 4-én 15 óra körül a 13-as or-
szágút E60-as szakaszán, Koronka
külterületén egy 22 éves marosvásár-
helyi illetőségű fiatalember a nagy se-
besség miatt egy éles kanyarban
elvesztette az általa vezetett motorke-
rékpár fölött az uralmát, és felborult.
A Vácmányon történt balesetet a mo-
toros nem élte túl – áll a rendőrségi
közleményben. (sz.p.p)

Rendőrségi közlemények

RMOGYKE-továbbképző
Május 8–12. között kerül sor a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület XC. továbbképző ülés-
szakára. Az alkalmazott biofizikai előadások hétfőtől csütör-
tökig 16–20 óra között zajlanak. Helyszín: RMOGYKE
Tanulmányi Központ, Deus Providebit Tanulmányi Ház, Ma-
rosvásárhely, Rózsák tere 61. szám. A 15 kreditpontos elő-
adásokon való részvétel díjmentes. Vendégelőadók a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának ok-
tatói: prof. dr. Nyitrai Miklós, a Biofizikai Intézet vezetője, dr.
Maróti Péter, dr. Varga Péter tudományos munkatársak, 
MediSkillsLab – Szimulációs Oktatási Központ.

Angoltábor Szovátán
Az Outward Bound Románia július 2–8. között 10. alkalom-
mal szervezi meg szovátai központjában angol outdoor ka-
landtáborát, amelyre 12–14 éves, középhaladó angol
nyelvtudással rendelkező gyerekek jelentkezését várják. A
cél az angolnyelv-tudás fejlesztése és használata a hétköz-
napokban. A program tevékenységei: interaktív játékok és
gyakorlatok, tájékozódás iránytű és térkép segítségével,
hegyi túrák, kötélkerti tevékenységek. A programot hazai és
külföldi oktatók vezetik élménypedagógiai módszerek alkal-
mazásával. Érdeklődni és iratkozni június 19-ig az
info@outwardbound.ro címen, vagy a 0769-224-290 és
0365/407-673-as telefonszámokon lehet. A helyek száma
korlátozott.

Pompomfigurák készítése
Hétfőn, május 8-án 17.30 és 19.30 óra között a Forradalom
utca 45. szám alatt pompomfigurák készítésének techniká-
ját sajátíthatják el 16 és 65+ év közötti életkorú lányok, 
asszonyok Csibi Kriszta útmutatásával. Emellett az eddig
tanult technikákat is feleleveníthetik. A foglalkozás ingyenes,
a résztvevők alapanyagra és a május 8-án nyíló Játéktárra
szánt adományait köszönettel elfogadják. A Női Akadémia
szeretettel várja a heti rendszerességgel megszervezett
Ügyes Kezű Nők tevékenységére hétfő délutánonként
mindazokat a hölgyeket, akik különböző kézművestevé-
kenységeket szeretnének elsajátítani.

Bélyegkiállítás és régiségvásár
Május 13-án 7.30 és 14 óra között a Mihai Eminescu Mű-
velődési Házban bélyegkiállítás és régiségvásár lesz. A vá-
sáron antik tárgyakat, pénzérméket, kitüntetéseket és
egyéb gyűjteményeket mutatnak be és árusítanak. A ma-
rosvásárhelyi rendezvényt a Maros Megyei Bélyeggyűjtők
Egyesülete szervezi. 

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 la-
kosokat, akik valamilyen problémával fordulnak hozzá vagy
javaslatukat fogalmaznák meg, személyesen kérnének ta-
nácsot. A képviselő péntekenként 11-től 14 óráig tart foga-
dóórát, de irodájában minden hétköznap délelőtt 9–12 óra
között van ügyfélfogadás. 

Tavaszi tábor Varságon
Az Alcyone 11 Egyesület tavaszi táborába vár jelentkezőket.
A Varságon június 5–11. között sorra kerülő tábor témái: a
kollektív tudatosság, kapcsolat a Teremtővel, a ráhangoló-
dás művészete, láthatatlan világok, tűzszertartás stb. A
programokat Andok Adrienn parapszichológus tartja. Rész-
letes tájékoztatás a 0744-220-078 és 0740-453-971-es te-
lefonszámokon. Feliratkozni és előleget befizetni május
22-ig lehet.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska
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holnap GERGELY napja. 8., hétfő

A Nap kel 
5 óra 58 perckor, 

lenyugszik 
20 óra 40 perckor. 
Az év 128. napja, 

hátravan 237 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ___________________________________________ 2017. május 8., hétfő

IDŐJÁRÁS
Esős idő
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 70C

Megyei hírek

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai
38, 33, 15, 41, 23  + 6 NOROC PLUS: 7 4 7 9 2 4

22, 3, 24, 35, 29, 7 SUPER NOROC: 3 1 6 2 4 5

18, 13, 21, 4, 16, 11 NOROC: 1 2 8 9 6 4 6

A Maros Megyei Fogyasztóvé-
delmi Hivatal a tej és tejtermékek for-
galmazását, kiszerelését és címkézését
ellenőrizte a közelmúltban. Olyan
rendellenességekre bukkantak, amire
a fogyasztóknak jó lesz odafigyelni. 

A fogyasztóvédők 36 gazdasági
egységet ellenőriztek, amely során 13
kg terméket vontak ki forgalomból, 18
büntetést róttak ki 42 ezer lej érték-
ben. A szakemberek olyan termékeket
is találtak a polcokon – burduf túró,
aludttej –, amelyeknek négy nappal
azelőtt lejárt a szavatosságuk. Olyan
margarint és sajtot is árultak, amelyet
tíz, illetve három napja ki kellett volna
vonni forgalomból. 

Az állategészségügyi és élelmiszer-

biztonsági szakemberek az udvarhelyi
Elan Trio Kft. által Marosvásárhelyen
forgalmazott vajból és túróból vett
mintát is ellenőrizték, arra voltak kí-
váncsiak, hogy ezek zsírtartalma meg-
felel-e a címkén feltüntetettnek. A
vizsgálat során beigazolódott, hogy a
termékek zsírtartalma azonos a cím-
kén levővel. 

A termékek tárolását, címkézését il-
letően a fogyasztóvédők két olyan üz-
letet találtak, ahol ugyanabban a
hűtőben tárolták a tojást, ahol a tejter-
mékeket.

Volt olyan termék, például a Zuzu
joghurt, amelyet 7 + 1 ingyenes kisze-
relésben árultak. A feltüntetett ár 6,3
lej volt, holott csak 6,09 lejnek kellett

volna lennie, hiszen egy doboz jog-
hurt 0,87 lej volt. 

Ugyancsak a Zuzu joghurt 6 + 2 in-
gyenes kiszerelése volt „becsapós”,
mert ha a 8 joghurtot teljes áron fizet-
ték volna ki, 6,78 lej lett volna, így –
miközben két doboz ingyen van! –
7,13 lejt kértek érte. 

Volt olyan eset, hogy a sajtot 10
százalékos árkedvezménnyel 9 lejért
kínálták, holott a kedvezmény nélküli
ára 7,92 lej volna. Tehát a 10 százalé-
kos kedvezmény több mint egy lejjel
tette drágábbá a terméket. 

A reklámáraknál tehát oda kell fi-
gyelni, és utána kell számolni, mert
nagyon megtévesztőek lehetnek!
(mezey)

Tejtermékeket ellenőriztek 

A diáknapos bulisorozat után némi-
leg berekedve, de annál több energiá-
val, bátorsággal próbált szerencsét sok
fiatal az X Faktor marosvásárhelyi
meghallgatásán. 

Péntek este szépszámú versenyző és
szurkoló gyűlt össze a G kávézóban,
ahol a magyarországi tehetségkutató
vásárhelyi válogatója zajlott. 

Az X Faktor stábja nem első alka-
lommal terjesztette ki Erdélyre a sztár-
jelöltek felkutatását, idén azonban
tovább bővült a kör, nyolcállomásossá
vált a romániai jelentkezők meghall-
gatása. 

Csütörtökön Szatmárnémetiben és
Nagyváradon járt, pénteken Kolozs-
váron, majd Marosvásárhelyen foly-
tatta a válogatót, a továbbiakban
pedig a gyergyószentmiklósi, csík-
szeredai, sepsiszentgyörgyi és 
székelyudvarhelyi produkciókat hall-
gatta meg és rögzítette az X faktoros
csapat. 

– A meghallgatások május végén
zárulnak, ezt követően a produkciók-
ról készült felvételek egy belső vetítés
során kerülnek értékelésre. A tovább-
jutókat az ezt követő két-három héten
belül telefonon értesítjük – mondta
Szűcs Viktor, aki első alkalommal vesz
részt az X faktoros tehetségek tobor-
zásában. Viktor úgy vélte, az erdélyi
versenyzők lelkesedése a magyaror-
szágiakét is meghaladja.

– Ha egy válogatóra csak három
igazán jó énekes jön el, már akkor
megérte – tette hozzá a fiatalember,

aki szerint Szatmáron és Kolozsváron
is találkoztak ígéretes fellépőkkel.
Szűcs Viktortól azt is megtudtuk, hogy
az RTL Klubon ősztől követhető tehe-
tégkutatónak új műsorvezetője lesz, és a
korábbi négy zsűritag közül Tóth Gabi
helyét veszi át egy új mentor, akinek
kiléte egyelőre meglepetés. 

Az első marosvásárhelyi verseny-
zők között lépett közönség elé a 22
éves Loránd, aki Demjén Ferenc Fel-
nőtt gyermekek című dalát adta elő.
A fiatalembertől megtudtuk, hogy
kiskorától szeret énekelni, a meghall-
gatásra azonban barátja biztatására ér-
kezett. 

A kínálatban rapp számok is szere-
peltek, a biztonsági őrként dolgozó,
korábban „brigádjával” mulatós dalo-
kat éneklő Attila is egy ilyen produk-

cióval mutatkozott be a tehetségkutató
csapatának. A huszon- és harmincéve-
sek mellett az idősebb korosztály is
képviseltetett a meghallgatáson, de a
tizenhatos korhatárhoz egészen közel
eső jelentkezők sem hiányoztak. A 18
éves Rafael Laura Izabella egy ma-
gyar és egy angol dallal nyűgözte le
hallgatóságát. A Művészeti Szaklíce-
umban tanuló lány elárulta, hogy ha-
téves korától énekel, a
meghallgatásra pedig édesanyja báto-
rításával saját meggyőződéséből ér-
kezett. Szintén nagyot énekelt Szabó
János Szilárd (Lali), a Marosvásárhe-
lyi Művészeti Egyetem elsőéves szí-
nészhallgatója, akit a Nemzeti
Színház több előadásában is láthat-
tunk már. Talán ősszel majd a képer-
nyők előtt is szurkolhatunk neki.

Tehetségtoborzás a G-ben
Marosvásárhelyen az X-Faktor

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Nagy Tibor



Huszonöt, protokollcélokra és a delegátusok utazta-
tására szolgáló személygépkocsit vásárol a képvi-
selőház a NATO októberben Bukarestben
megszervezendő parlamenti közgyűlésére. A be-
szerzés egymillió euróba kerül, héa nélkül.

Az alsóház nyílt közbeszerzési eljárást indított, az autókat
három részletben vásárolják majd meg azzal a céllal, hogy a
NATO Románia parlamentje által Bukarestben megszerve-
zendő 63. parlamenti közgyűlésén használhassák őket.

A személygépkocsikat három részletben szállítják majd,
első körben három, protokollcélokra használandó autó érke-
zik, majd 19, a küldöttek utaztatására szánt járművet, végül

három darab, tíznél kevesebb személy szállítására alkalmas
gépkocsit vesz át az alsóház.

Az eljárás nyilvános lesz, az egyetlen kritérium a legala-
csonyabb ár. Az ajánlatok benyújtási határideje 2017. május
29.

A román parlament lesz a házigazdája idén októberben a
NATO parlamenti közgyűlése őszi ülésszakának.

Az eseményen 800 meghívott vesz részt, köztük a NATO
28 tagállamának parlamenti képviselői, illetve a parlamenti
közgyűlés elnöke és a NATO főtitkára.

Románia 1997 és 2011 októberében már volt ennek az ese-
ménynek a házigazdája. (Mediafax)

Csíksomlyó is szerepel azok között a helyszínek kö-
zött, amelyekre a romániai katolikus püspökök
meghívták Ferenc pápát.

A Romániai Katolikus Püspöki Konferencia pénteken zá-
rult kolozsvári ülésén vitatta meg a várt pápalátogatás kérdé-
sét. Az ülésről kiadott közlemény szerint a püspökök a pápát
egyes romániai katolikus közösségek körébe és zarándokhe-
lyeire hívták meg. Ezek között Balázsfalvát, Csíksomlyót, Má-
riaradnát és Bákót említették. Muary Buendia bukaresti
apostoli nuncius arról tájékoztatta a római katolikus és görög-
katolikus püspökök közös testületét, hogy a pápa el akar menni
Romániába „az egység nevében szervezett látogatásra”.

A püspöki konferencia kolozsvári ülését záró sajtótájékoz-
tatón Ioan Robu bukaresti érsek szinte biztosnak mondta Fe-
renc pápa 2018-as romániai látogatását. Úgy vélte: a látogatás
alkalmat nyújtana arra, hogy ennek keretében avassanak bol-
doggá hét – a kommunista börtönökben elhunyt – görögkato-
likus püspököt.

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek az MTI-nek telefo-
non elmondta: a püspöki konferencia megszavazta, hogy a
pápa Csíksomlyón találkozzék a romániai katolikus egyház-
ban többségben levő magyar híveivel. Hozzátette: az erre vo-
natkozó meghívót a héten küldi el Rómába. Szerinte ezt az is
indokolná, hogy az idén 450 éves a csíksomlyói búcsú.

Az érsek az MTI felvetésére emlékeztetett arra, hogy a gyu-
lafehérvári főegyházmegye egy hónappal ezelőtt közzétett ál-
lásfoglalásában leszögezte: akkor válik lehetővé a pápa
romániai látogatása, ha Bukarest biztosítja, hogy a hívek gya-
korolhassák az alkotmányos kisebbségi és felekezeti jogaikat.
Az állásfoglalásban elsősorban a kommunista rezsim által ál-
lamosított egyházi javak visszaszolgáltatási folyamatának az
elakadását és az egyházi oktatás akadályozását sérelmezték.

Az érsek a bukaresti pápai nunciust idézte, aki szerint a

pápa sehova sem mehetne, ha a látogatás előfeltételének te-
kintené a katolikus sérelmek rendezését. „Ha a pápa a rende-
zetlen ügyek ellenére eljön, ezt azért teszi, hogy az
ellentéteket kibékítse, az egységet elősegítse. Nem a romá-
nokhoz vagy a magyarokhoz, hanem a katolikus híveihez jön,
de a többségi egyház esetleges szempontjaira is figyel. Bár-
mely országban nyíltan beszél a problémákról, hogy a közbe-
lépésével sikerüljön közelebb hozni az ellenfeleket. A
katolikus elveket nem adja fel, de mindent megtesz azért,
hogy az egységet ápolja” – magyarázta Jakubinyi György.

A gyulafehérvári érsek az MTI kérdésére kizártnak tartotta,
hogy Ferenc pápa Románia és Erdély egyesülése centenáriu-
mára érkezzen az országba. Hozzátette: a nuncius már tavaly
tisztázta, hogy a pápa látogatása lelkipásztori jellegű lehet, és
nem kapcsolható össze polgári és politikai évfordulókkal.

Jakubinyi György úgy vélte, ha a politikusok mégis meg-
próbálnák összekapcsolni Nagy-Románia megalakulásának
az évfordulójával, ennek az lenne a következménye, hogy a
hívek távol maradnának a pápalátogatás helyszíneitől. Fel-
idézte: 1999-ben az ortodox egyház nem járult hozzá, hogy a
Bukarestbe látogató II. János Pál pápa az erdélyi híveit is fel-
keresse. „Mi, püspökök ott voltunk Bukarestben, de a híveink
nem jöttek el” – idézte fel az érsek. Az erdélyi látogatást sze-
rinte az teszi indokolttá, hogy Romániában mind a római ka-
tolikus, mind a görögkatolikus hívek többsége Erdélyben él.

Jakubinyi György elmondta: a pápalátogatás mindhárom
hivatalos feltétele teljesült: a Romániai Katolikus Püspöki
Konferencia és Klaus Johannis államfő már korábban, a Ro-
mániában többségi ortodox egyház feje, Dániel pátriárka
pedig az idén küldött meghívót Ferenc pápának. Hozzátette:
a Szentszék azt közölte, hogy Ferenc pápa 2017-es program-
jába semmiképpen nem iktatható be a látogatás, de 2018-ban
lehetséges, hogy az egyházfő sort kerít rá. (MTI)

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (RCA)
kötvények problémájára a Pénzügyi Felügyeleti Ha-
tóságnak (ASF) és a parlamentnek kell megoldást
javasolnia – nyilatkozta pénteken Alina Petrescu
kormányszóvivő, hozzátéve, hogy zajlanak az
egyeztetések a téma kapcsán.

A pénzügyminiszter találkozott a héten a biztosítótársasá-
gok képviselőivel, a szállításügyi tárca vezetője pedig a közúti
fuvarozással foglalkozó vállalatok küldöttségével egyeztetett,
„a megoldással azonban a Pénzügyi Felügyeleti Hatóságnak,
illetve a parlamentnek kell előállnia” – fogalmazott a szóvivő.
Petrescu rámutatott, jelenleg parlamenti vitán van egy, az
RCA-k piacát szabályozni hivatott törvénytervezet, és remé-

nyeik szerint a két ház költségvetési-pénzügyi bizottságának
elnökeivel folytatandó jövő heti tárgyaláson kiderül, mikorra
várható a jogszabály elfogadása.

„Amióta az előző kormány kiadta a kötvények árának ma-
ximálásáról szóló rendeletet, több jelzés is érkezett Brüsszel-
ből egy esetleges kötelezettségszegési eljárás elindítására
vonatkozóan, tehát ezzel a lehetőséggel is számolni kell” –
tette hozzá a kormányszóvivő.

Arra a kérdésre, hogy fontolgatja-e a kormány az RCA-köt-
vények maximálására vonatkozó intézkedés eredetileg hat hó-
napban megszabott érvényességi határidejének
meghosszabbítását, Petrescu úgy válaszolt, „minden lehető-
séget számbavesznek”. (Agerpres)

Keddig záporok jöhetnek
Fokozott légköri instabilitásra vonatkozó figyelmezte-
tést adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság
(ANM) az ország szinte egész területére. Az előrejel-
zések szerint vasárnap 16 órától kedd 23 óráig a fo-
kozott légköri instabilitás miatt villámlással kísért
záporokra, felhőszakadásra, megerősödő, helyen-
ként viharossá fokozódó szélre, elszórtan akár jége-
sőre is számítani lehet. Ez főleg délutánonként és
este lesz jellemző a hegyvidéki térségekben, illetve
az ország központi, déli és keleti részén. A lehulló
csapadék mennyisége meghaladhatja a 15-20, he-
lyenként akár a 40-50 litert is négyzetméterenként. A
keddről szerdára virradó éjszaka, illetve a szerdai
nap folyamán lehűlés várható. (Agerpres)

Kezdődik az óvodai újrairatkozás
Hétfőtől kérvényezhetik a szülők azoknak a gyerme-
keknek az óvodába való újraíratását, akik a 2017-
2018-as tanévben is óvodások voltak, és még nem
iskolakötelesek; május 20-ától fogadják azoknak a je-
lentkezését, akik eddig nem jártak óvodába – tájé-
koztat közleményében az oktatási minisztérium.
Eszerint a tanintézmények maguk dönthetik el, mi-
lyen idősávban fogadják a szülőket, és jól látható he-
lyen elhelyezett értesítésben tájékoztatniuk kell őket
a megszabott programról, ugyanakkor a tanintézet
honlapján (ha van ilyen) és esetleg a tanfelügyelőség
weboldalán is fel kell tüntetniük azt. Az iratkozási
program mellett azt is pontosítaniuk kell, hány gyer-
mek befogadására képes az intézmény, csoporton-
ként hány helyet hagytak jóvá a beiskolázási tervben,
továbbá fel kell tüntetniük az általános és specifikus
beiratkozási kritériumokat. (Agerpres)

Az első fordulóhoz hasonló 
arányú részvétel 
a francia elnökválasztáson

A választásra jogosultak 28,23 százaléka adta le va-
sárnap délig a szavazatát a francia elnökválasztás
második fordulójában, míg a két héttel ezelőtti első
fordulóban 28,5 százalék szavazott délelőtt – közölte
a francia belügyminisztérium. A részvétel a felméré-
sek által előrevetítettnél magasabb, de nem éri el az
öt évvel ezelőtti arányt: akkor 30,6 százalékos volt
délig a részvétel. Mintegy 47,5 millió választópolgár
dönthetett vasárnap arról, hogy a függetlenként in-
duló Emmanuel Macron vagy pedig a Nemzeti Front
jelöltje, Marine Le Pen töltse be az államfői tisztséget
a következő öt évben. (MTI)

Elkapták a vajdahunyadi vár 
feltételezett kirablóját

Elfogta a rendőrség a vajdahunyadi várban történt
rablás feltételezett elkövetőjét. A férfit a vajdahunyadi
városi kórház ortopédiai osztályán vették őrizetbe,
előzőleg ugyanis kórházba utalták – tájékoztatta
szombaton az Agerpres hírügynökséget a Hunyad
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Bog-
dan Niţu. A 30 éves gyanúsítottnál házkutatást vé-
geztek, majd 24 órára őrizetbe vették. A férfi büntetett
előéletű, több, külföldön elkövetett rablás miatt is
vizsgálódtak ellene. A vajdahunyadi vár pénztárát a
keddre virradó éjszaka rabolták ki, a becslések sze-
rint több mint 170.000 lejt vittek el, a hosszú hétvége
teljes bevételét. (Agerpres)

Kizárta volt társelnökét az ALDE
A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE)
vezetősége csütörtökön kizárta a pártból Daniel
Constantin képviselőt, a kisebbik kormánypárt volt
társelnökét, akit nézeteltérések miatt március végén
a miniszterelnök-helyettesi tisztségből is leváltottak.
Constantin mellett két másik parlamenti képviselőt,
Eugen Dubarcat és Mircea Baniast is kizárták az
ALDE-ból. A döntést azzal indokolták, hogy Constan-
tin a bíróságon támadta meg az április végi ALDE-
kongresszus legitimitását, amelyen Călin Popescu
Tăriceanut választották meg a liberális párt egyedüli
elnökévé. Korábban Tăriceanu és Constantin vezette
az ALDE-t társelnöki minőségben. (MTI)
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szervezetünk titokzatos laboratóriumában a gének fo-
lyamatosan teszik a dolguk. Néha azon kapjunk magun-
kat, hogy az annyiszor terhesnek hitt gondoskodás
mellett jó lenne egy kiadós vita is. Talán megállnánk fe-
leselés nélkül, ha lenne még akivel szócsatázni.

De nekünk már nem kapni, hanem adni kell. A közös
csetlés-botlásokból tanulva vajon jobban sikerül-e, mint
nekik? Orgona- és gyöngyvirágillatú májusi délután jó
volt emlékezni rájuk, és még jobban esett, ha édesanya-
ként vagy nagymamaként minket is felköszöntöttek. 

Örök sóvárgással 
(Folytatás az 1. oldalról)

Újrakezdést hirdetett Matteo
Renzi, az olasz balközép Demok-
rata Párt (PD) régi-új vezetője,
akit a párt országos küldöttei is
megválasztottak főtitkárnak va-
sárnap, miután a PD választói már
április 30-án rá szavaztak.

A PD országos küldöttgyűlése hivata-
losan beiktatta Matteo Renzit a PD új fő-
titkárának. A párt valamivel több mint
ezer küldötte közül hétszázan szavaztak
rá, a többi jelölt közül 212 szavazatot ka-
pott Andrea Orlando, és száz alatt szere-
pelt Michele Emiliano. Április 30-án a
PD szavazói és szimpatizánsai választot-
tak a főtitkári székre pályázó Renzi, Or-
lando és Emiliano között: 1,8 millióan
vettek részt és a szavazatok 69, 1 száza-
lékát Matteo Renzi kapta.

A PD küldötteihez intézett beszédé-
ben Matteo Renzi emlékeztetett, hogy
utoljára tavaly december 7-i miniszter-
elnöki lemondásakor szólalt fel a PD
gyűlése előtt. Hozzátette, hogy öt hóna-
pos „megszakítás” után most kész újra-
indulni. Hangsúlyozta, hogy egységes, a

főtitkár mögött „viták és törések nélkül”
felsorakozó pártot akar vezetni, amely-
ben senki sem nyit baráti tüzet a főtit-
kárra. A főtitkár a PD úgynevezett belső
ellenzékére utalt, amely a decemberi al-
kotmányos népszavazáson nyíltan a mi-
niszterelnök reformjai ellen voksolt.

Renzi hangsúlyozta, hogy utódja,
Paolo Gentiloni kormányát a törvényho-
zási ciklus végéig, 2018-ig támogatja.
Ez ellentmond néhány nappal ezelőtti ki-
jelentéseinek, melyek szerint a Genti-
loni-kormányt nem lehet még egy évig a
„helyén hagyni”.

Matteo Renzit 2013-ban választották
meg a PD főtitkárának. Parlamenti vá-
lasztások nélkül 2014 februárjától a ta-
valy december 4-i alkotmányos
népszavazás bukásáig volt Olaszország
miniszterelnöke. Decemberi lemondását
követően idén április 19-én a PD főtit-
kári székéből is távozott, de azonnal
ismét jelölte magát ugyanerre a tiszt-
ségre. Ezzel egy időben a PD baloldali,
Renzi-ellenes szárnyának mintegy 40
tagja kilépett a pártból, és saját parla-

menti frakciót alakított. Elemzők szerint
mostani beiktatásával a PD főtitkára és
egyben miniszterelnök-jelöltje elindí-
totta választási kampányát: a párt után a
kormányfői székbe is vissza akar térni.
A SkyTg24 olasz hírtelevízió kommen-
tárja szerint Matteo Renzi hiába hangoz-
tatja, hogy nem akarja idő előtt
lecserélni a Gentiloni-kormányt, ha a
balközép kormánykoalíció egyre szű-
kebb többsége megszakad és a parla-
ment munkája ellehetetlenül, az államfő
kénytelen lesz kiírni az előrehozott vá-
lasztásokat.

Az utolsó parlamenti választások
Olaszországban 2013. február végén
voltak, a római parlament két háza már-
cius 15-én kezdte meg munkáját, így az
olasz elnöknek a jövő év elején kell fel-
oszlatnia a szenátust és képviselőházat.
Ennél korábban csak akkor lehet válasz-
tásokat tartani, ha a pártok még a nyár
folyamán megállapodnak az új olasz vá-
lasztási törvényről, ami alapfeltétele a
következő kormánytöbbség megterem-
tésének. (MTI)

Egymillió euróért vesznek autókat 
a NATO parlamenti közgyűlésére

A parlament és a felügyelet oldhatja meg az RCA-ügyet

Ország – világCsíksomlyóra is várják Ferenc pápát 
a római katolikus püspökök

Újraindulást hirdetett Matteo Renzi



Amint arról korábban is írtunk,
május 10-én, szerdán kezdetét veszi
az egyik legnívósabb marosvásár-
helyi zenei szemle, a Nemzetközi
Ifjúsági Dzsesszverseny és -feszti-
vál. A marosvásárhelyi Diákház, a
Jazz&Blues Club és a Partitúra Kul-
turális Egyesület által immár kilen-
cedik alkalommal megszervezett
rendezvénysorozat új hagyományt
teremtett, a héten kezdődő szemlé-
vel kapcsolatosan szerda délelőtt
tartottak sajtótájékoztatót a szerve-
zők, a tradíciótól eltérően ezúttal
nem a Jazz Clubban, hanem a
Toyota koronkai márkakereskedé-
sében. 

A megjelenteket többek között a
dzsesszklub társtulajdonosa, a fesz-
tivál főszervezője, Demeter
„Döme” József fogadta, aki el-
mondta: megváltozott a szemle
neve, immár nemcsak fesztivál,
hanem nevében is verseny. Ez a
részt vevő versenyzők igénye volt.
– Idén 16 csapat jelentkezett a ver-
senyre itthonról, Hollandiából, a
Moldovai Köztársaságból, Olasz-

országból, Magyarországról. A
versenyprogramot követő esti
koncerteken nyolc zenekar lép fel,
rengeteg meglepetéssel, két kiál-
lítással is készültünk – lesz pél-
dául Liszt Ferenc-emlékkiállítás,
továbbá bemutatjuk a dzsessz-
fesztvál csokoládéját és sütemé-
nyét. Az eddigi évektől eltérően az
idei fesztivál már szerdán elkezdő-
dik, és vasárnapig tart, reméljük,
nagy lesz az érdeklődés. A
dzsesszklub mindhárom – nagy-,
Piano- és Bunker – termét használ-
juk a fesztivál alatt, pénteken és
szombaton a koncerteket a Bunker-
ben tartjuk. Mindennap lesznek
workshopok, híres előadók tartják
az előadásokat, koncertek után jam
sessionök, reggelig tartó örömze-
nélések következnek. Ez utóbbi
nagyon fontos, mert bárki bekap-
csolódhat. Az idén sikerült a
Maros Megyei Tanács támogatását
is megszerezni, végre nem csak a
kisebb-nagyobb cégek segítenek,
hanem a tanács és a polgármesteri
hivatal is. Köszönjük a vásárhelyi
Diákháznak is a minden évi támo-
gatást. 

A Toyota ugyancsak minden
évben támogatott minket, az idén
két autót bocsátanak a rendelkezé-
sünkre, ők adják a fesztivál hivata-
los autóit, amellyel furikázzuk majd
a vendégeinket reptérre, szállodába.
Kicsit nagyvilági lesz ezzel a fesz-
tivál, olyan, amilyen külföldön le-
hetne. Nagyon színes lett az idei
programunk, jó viszonyban állunk
a környékbeli fesztiválokkal, köl-
csönösen támogatjuk egymást.
Külön köszönet annak a sok kisebb
és nagyobb cégnek, amelyek min-
dig támogatnak minket. 

A dzsessz sokak szerint a ,,szno-
bok”‘ zenéje, ezért rengeteget dol-
gozunk azon, hogy népszerűsítsük
– például ingyenbelépőt ajánlottunk
fel a művészeti líceumnak és a mű-
vészeti egyetemeknek, hogy a diá-
kok eljöjjenek, kedvet kapjanak
erre a zenére. A versenyprogramok
nagyon izgalmasak, rengeteg fiatal
érkezik Marosvásárhelyre. 

Koncertszinten nem a legfur-
csább vagy legtradicionálisabb
dzsesszzenéket játszó együtteseket
hívtuk meg, igyekszünk könnyen
emészthető dzsesszmuzsikát kí-

nálni. Nagyon elismert zenészek
lépnek fel az idén, az első napon
pedig ezúttal is helyet adunk egy
kezdő dzsesszcsapatnak. Ez a for-
máció a Say What! Trio – félig vá-
sárhelyiek, félig kolozsváriak. A
tavalyi nyertes csapat szombat este
lép majd fel, hatalmas bulira számí-
tunk. A Stúdium Alapítvány is fel-
ajánlott díjakat, az idei nyertes
felléphet a Forgatag keretében. Elég
jól megmozdult a város, próbálunk
összefogni, hogy a fesztivál meg-
érje a jubileumi, tizedik évét is –
mondta Döme.

A szemle programja pedig a kö-
vetkező: szerda, május 10. – Nagy-
terem (Jazz&Blues Club). 19.00 óra
– A résztvevők fogadása. 20.00 óra
– megnyitó koncert: Say What!
Trio. Ezt követően koncert: Alex
Man és Gyárfás István Guitar Duo
(RO/HU).

Csütörtök, május 11. – Nagyte-
rem (Jazz&Blues Club). 10-12 óra
– workshop: Sárik Péter – Vajon mi
a dzsessz? 13-15 óra – ebédszünet.
16-19 óra – versenyprogram. 21.00
óra – koncertek: Big Band (George
Enescu Művészeti Egyetem – Iaşi),

Sorin Zlat Trio (Románia). Koncert
után – jam session. 

Péntek, május 12. – Bunker
(Jazz&Blues Club). 10-12 óra –
workshop: Gyárfás István és Alex
Man – A gitár szerepe a dzsesszben.
13-15 – ebédszünet. 16-19 óra –
versenyprogram. 21.00 óra – kon-
cert: Teodora Enache & Kael Nor-
bert (RO, HU). Koncert után – jam
session. 

Szombat, május 13. – Bunker
(Jazz&Blues Club). 10-12 óra –
workshop: Mihai Godoroja – A
dzsessz és a blues a sajtóban. 13-15
óra – ebédszünet. 16-19 óra –ver-
senyprogram. 21.00 óra – koncer-
tek: Váczi Eszter & Quartet
(Budapest, HU), DAS Trio (a 2016-
os kiadás nyertesei). Koncert után –
jam session. 

Vasárnap, május 14. – Nagyte-
rem (Jazz&Blues Club). 10-12 óra
– workshop: Florian Lungu – A
dzsessz a párkapcsolatban. 13-15
óra – ebédszünet. 16-19 óra – ver-
senyprogram, utána döntő, ered-
ményhirdetés és díjátadó ünnepség.
21.00 óra – koncert: On Impulse Ft.
Deborah Carter (NL, USA). 

Kaáli Nagy Botond

Versenytárgyalást írnak ki és
magáncéget bíznak meg a ma-
rosvásárhelyi parkolók üze-
meltetésével – erről döntött
csütörtöki rendkívüli ülésén a
városi tanács. A közel ötórásra
nyúló ülésen ugyanakkor le-
szavazták a tervezetet, amely-
nek értelmében az egyes
egyházaknak nyújtott volna
támogatást a város. Az erre
szánt összegek nagy része az
ortodox egyházé lett volna. 

Miután közel három órán át vitat-
koztak a katolikus iskola ügye kap-
csán, ezt követően is több olyan
határozattervezet szerepelt a napi-
renden, ami ismét vitát szított a ta-
nácsosok körében. Az egyik az
egyházaknak nyújtandó támogatásról
szóló határozattervezet volt, ugyanis
Radu Bălaş, a Szabad Emberek Párt-
jának képviselője szóvá tette, hogy az
egyes egyházak jelentős összegeket
kérnek például a templomokbeli fal-
festményekre, és nem tartja tisztes-
ségesnek, hogy az adófizetők
pénzéből erre áldozzanak. 

– Egyetértek azzal, hogy nyújt-
sunk támogatást az egyházaknak ja-
vítási munkálatokra, a templomok
karbantartására vagy szociális tevé-
kenységekre, de a falfestményekre
szerezzenek pénzt szponzoroktól
vagy a hívek hozzájárulásából –
adott hangot véleményének. A kép-
viselőnek a tanácsülést megelőzően
a közösségi oldalon közzétett be-
jegyzése szerint a javasolt összegek
nyolcvan százaléka az ortodox egy-
háznak ment volna, és egyes egy-
házközségek hatszázezer lej körüli
összegeket kértek falfestményekre. 

Moldovan Călin liberális képvi-
selő felháborodásnak adott hangot,
szerinte a falfestmények művészi
értékűek, ugyanakkor, mint
mondta, nem kell elfelejteni, hogy
sok egyházközség jótékonykodik
is, tehát megérdemlik a támogatást. 

Erre reagálva Radu Bălaş hang-
súlyozta, ő maga is ortodox vallású,
és egy szóval sem vitatja, hogy a
falfestmények művészi értékűek,
csupán úgy véli, hogy ezeket nem a

helyi költségvetésből kell fedezni.
– Ha az adott ortodox egyházköz-
ség szociális központot szeretne lét-
rehozni, és erre kér pénzt,
biztosítom őket a szavazatomról –
fűzte hozzá Radu Bălaş. Több ja-
vaslat is született, többek között,
hogy halasszák el a szavazást, amíg
jelentés készül arról, hogy minek
alapján osztották le az összegeket
az egyes egyházközségeknek, il-
letve, hogy vegyék ki a falfestmé-
nyekről szóló tételeket, de végül az
egyházak támogatásáról szóló hatá-
rozattervezetet elutasította a testü-
let. Ennek hallatán az ortodox
egyház teremben ülő képviselői
csalódottan kivonultak. 
A rendszer fejlesztésére fordítják 
a bevételt

A városi parkolás terén három le-
hetőség közül kellett választaniuk a
képviselőknek: vagy létrehoz a pol-
gármesteri hivatal egy szakosztályt,
amely a közterületeken lévő parko-
lóhelyeket üzemelteti, vagy ver-
senytárgyaláson kiválasztanak egy
erre szakosodott magáncéget, és
arra bízzák a szolgáltatást. A harma-
dik opció a köz-magán partnerség
lett volna. A testület végül a máso-
dik variáns mellett tette le a voksát,
versenytárgyalást szerveznek, és ki-
választanak egy céget, amely üze-
melteti majd a parkolókat.
Gyakorlatilag az eddigi rendszer-
ben megy minden tovább, mint
amikor a Tracia Trade volt meg-
bízva ezzel. Tehát várhatóan két-
három hónap múlva lesz ismét
fizetős a parkolás a város területén.
Peti András ülésvezető javasolta,
hogy emeljék meg a parkolók üze-
meltetéséből a városkasszába befo-
lyó összeget, és azt fordítsák a
parkolórendszer fejlesztésére, amire
a testület rá is bólintott. 

Mark Christian Hermann, a Sza-
bad Emberek Pártjának tanácsosa
szerint a városnak lennének erőfor-
rásai, hogy létrehozzon egy szak-
osztályt, amely a parkolókat
üzemeltetné, és kollégájával, Radu
Bălaşsal Nagyvárad és Kolozsvár
példáját hozták fel, ahol ez a modell
működik, és évi 6-8 millió lejes be-
vételt hoz a városkasszába. 

Nem szavazták meg az egyházak 
támogatásáról szóló tervezetet

Magáncégre bízzák 
a parkolók üzemeltetését

9. Nemzetközi Ifjúsági Dzsesszverseny és -fesztivál

Három év és négy hónap letöltendő börtön-
büntetésre ítéltek első fokon egy 18 éves cra-
iovai fiatalembert, aki az Iszlám Állam (IÁ)
terrorista szervezetet népszerűsítő üzenete-
ket terjesztett az interneten – közölte a Me-
diafax hírügynökség.

Constantin Luigi Boigeát 17 éves korában, 2015
decemberében hatósági felügyelet alá helyezték, mi-
után a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyész-
ség (DIICOT) egy házkutatás során dzsihadista
propagandaanyagokat tartalmazó számítástechnikai
berendezéseket foglalt le lakásán.

A gyanúsított a hatósági felügyelet szabályait rend-
szeresen megszegte, és – bár eltiltották az internettől
– a terrorszervezet népszerűsítését tavaly szeptemberi
nagykorúvá válása után is folytatta a világhálón. Emi-
att elrendelték előzetes letartóztatását.

A rendezetlen családi körülmények között élő fia-
talember három éve tért át a muzulmán vallásra. A 
DIICOT szerint a közösségi fórumokon az Iszlám
Állam jelvényeivel mutatkozott, kifejezte készségét,
hogy az IÁ-hoz csatlakozzék, és a terrorszervezet mártír-
jává váljék, az Iszlám Állam (IÁ) által elkövetett lefeje-
zéseket bemutató filmeket és életveszélyes fenyegetéseket
tartalmazó üzeneteket terjesztett az interneten.

A vádhatóság szerint a gyanúsított több felhaszná-
lónevet létrehozva fenyegető üzeneteket küldött a ter-
rorszervezet bíráló közéleti személyiségeknek, és
másokat erőszakos cselekményekre buzdított, új híve-
ket szerezve az IÁ-nak.

A fiatalember radikalizálódására a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) hívta fel a DIICOT figyelmét.

A craiovai táblabíróság csütörtöki döntése ellen a
legfelsőbb bíróságnál lehet fellebbezni. (MTI)

Több mint három évet kapott 
a craiovai dzsihadista

Maroknyi, harmincegynéhány
fős csapat gyülekezett szombat dél-
előtt a kommunizmus áldozatainak
marosvásárhelyi emlékművénél. A
Volt Politikai Foglyok Szövetségé-
nek Maros megyei szervezete
Gráma János szövetségi titkár kez-
deményezésére 13 éve minden má-
jusban megidézi itt a – sok esetben
büntetlenül maradt – embertelensé-
gek évtizedeit.

A túlnyomórészt nyugdíjas kor-
osztályú hallgatóság számára Fla-
vius Miheţ görögkatolikus plébános
és Bustya Dezső református lelki-
pásztor tartott rövid egyházi szer-
tartást.

Bustya Dezső a Pál apostol ró-
mabeliekhez írt levele 12. fejezeté-
ből vett idézettel szólt az
egybegyűltekhez: „Azért, ha éhezik
a te ellenséged, adj ennie, ha szom-
júhozik, adj innia, mert ha ezt mí-
veled, eleven szenet gyűjtesz az ő
fejére”.

A lelkész, akit annak idején a
kommunista hatalom számos sors-
társával együtt börtönbüntetésre
ítélt, kettős jelentőségűnek nevezte
a találkozót.

– Egyrészt a fogság pincéiben, a
kínzókamrákban átéltekre, a jogta-
lan büntetésekre, és – ami még
ennél is fájdalmasabb volt – a csa-
ládtagoktól való elszakításra emlé-
kezünk. Másrészt, az emlékezésen

túl, ez az alkalom hálaadás is a min-
denható Jóistennek, aki a szenvedé-
sek poklából kimentett. 

A lelkipásztor megjegyezte,
hogy a kommunizmus bűneiről ké-
szült általános számadás a mai
napig elmaradt, de a Krisztus taní-
tása szerint élőknek nem is ez a fel-
adatuk.

– Az erőszaknál hatalmasabb
fegyverünk van: a megbocsátás –
mondta a lelkész, majd a börtöné-
vek utáni időszak egyik történését
idézte fel, amikor a civilben mutat-
kozó nyomozónak így tett bizony-
ságot hitéről: „Hiszem, hogy Isten
kárpótolni fog a gyötrelmekért, és
az Ő kegyelme önt is megtalálja”.

A megemlékezés végén a Volt
Politikai Foglyok Szövetsége me-
gyei szervezetének elnöke, Man
Nistor osztotta meg gondolatait a
jelenlévőkkel. Az elnök arra hívta
fel a figyelmet, hogy a 2003-ban
emelt emlékmű nemcsak az áldoza-
toké, hanem a kommunista diktatú-
rával szembeszálló harcosoké is,
majd arra is emlékeztetett, hogy a
sötét évtizedekben 62 fegyintézet
működött az országban, ahol az
osztálygyűlölet szellemében nap
mint nap megcsúfolták a keresztény
értékeket.

A háromnegyed órás rendezvény
után Gráma János szövetségi tit-
kárral beszélgettünk.

– Hány taggal indult a kilencve-
nes évek elején, és jelenleg hány fős

a Volt Politikai Foglyok Szövetsé-
gének megyei szervezete?

– A rendszerváltás utáni időszak-
ban 3000-en is voltunk, mára a lét-
szám a felére csökkent. A megyei
szervezetünk nyilvántartásában je-
lenleg 1500-an szerepelnek, közü-
lük 500-an aktív tagok. Az ilyen
jellegű megemlékezések során
igyekszem összefogni őket. Van,
aki csak beszélgetni jön hozzánk, és
erre mindig van lehetőség.

– Tapasztalatai szerint mennyire
tájékozottak a mai fiatalok a kom-
munista diktatúra történéseit ille-
tően?

– A szászrégeni templomba, il-
letve a marosvásárhelyi Magányo-
sok Klubjába is kaptunk már
meghívást az évek során; fiatalok
közé, például iskolákba azonban
soha nem hívnak meg minket.
Talán a forradalom utáni évek csa-
lódásai, a jelenlegi politikai helyzet
miatti elégedetlenség a magyará-
zata annak, hogy a rendszerváltás
előtti időszakot teljes érdektelenség
övezi. Pedig a felnövekvő nemze-
déknek fontos lenne tudni a létezé-
sünkről, arról, hogy valamit mi is
tettünk az emberhez méltó élet vé-
delmében.

A megemlékezést követően a
szervezeti tagok közös ebédre in-
dultak a közeli étterembe. Az egyik
hölgy azonban jelezte a szervezők-
nek, hogy ételjegyét egy nélkülöző-
nek adja át. 

A megbocsátás fegyverével
A kommunizmus áldozataira emlékeztek
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Május elseje után elméletileg beindul
a turistaidény, s erre külön készülnek
a vendéglátóipari egységek, szállo-
dák. A múzeumok is új, időszakos ki-
állításokat nyitnak meg, amelyekkel a
nyári szezonban is várják az érdeklő-
dőket. Ezért van az, hogy májusban
rendezik meg a Múzeumok éjszakája
rendezvényt, amely világszerte egyre
népszerűbb, hiszen amellett, hogy
ilyenkor valóban éjszakába nyúló
programmal lehet látogatni a tárlato-
kat, minden évben új és érdekes kíná-
lattal rukkolnak elő a kulturális
intézmények. A Maros Megyei Mú-
zeum május 19–21. között a 12. alka-
lommal szervezi meg a
partnerintézményekkel közösen a
Múzeumok éjszakáját. Erről beszél-
gettünk Soós Zoltán múzeumigazga-
tóval. 

– Egyre népszerűbb Marosvásárhelyen is
a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat,
nemcsak azért, mert évről évre ezen a napon
mind többen keresik fel a múzeumokat,
hanem egyre több intézmény is bekapcsolódik
kínálatával. 

– Valóban, a Múzeumok éjszakája a város
kulturális életének jelentős eseménye lett. Az
idén a 12. alkalommal megszervezendő ren-
dezvénysorozathoz eddig 16 intézmény, ala-
pítvány, egyesület és egyház társul, és ez a
keret bővülhet. Azt hiszem, azért nő évről
évre a népszerűsége, mert színes, gazdag, ér-
dekes kínálatot tudunk nyújtani, olyan sajátos
hangulata van, amely más kulturális rendez-
vénynek nincs. 

– Valószínű, hogy a fontosabb kiállítások
tematikája már körvonalazódott. 

– Május 19-én pénteken, este 7 órától a
Kultúrpalota nagytermében lesz a megnyitó,
amelyen a Koszika and the Hot Shots együt-
tes, valamint az András Lóránt Társulat
Tango noche előadását láthatják, hallhatják
az érdeklődők, előtte pedig a Tiberius szextett

lép fel. Az igazi csemege viszont a Kultúrpa-
lota ideiglenes szépművészeti kiállítótermé-
ben egy nappal korábban nyíló tárlat lesz, egy
válogatás Arkádia színei címmel a budapesti
Szépművészeti Múzeum Zichy-gyűjteményé-
ből. Ezen a tárlaton Zichy Jenő gróf gyűjte-
ményéből németalföldi és olasz festők
alkotásai láthatók. Május 19-én a marosvá-
sárhelyi várban Múzeumi kincsek címmel
nyílik kiállítás, amely az elmúlt hét év során
a múzeumi vásárlások, feltárások, restaurálá-
sok révén a saját gyűjteménybe került műtár-
gyakat mutatja be. Nemcsak a tárgyakat
láthatják a kiállításra érkezők, hanem végig-
követhetik azt is, hogy ezek miként kerülnek
be a múzeumba, bemutatjuk a restaurálási fo-
lyamatot és azt is, hogy ezek tudományos
szempontból miről mesélnek. Ezek a műtár-
gyak különlegesek, ritkák és sajátosak. Itt tel-
jesen más oldalát ismerhetik meg a látogatók
a műtárgyaknak. A műkincsek, az arany, az
ezüst évszázadok óta megmozgatja az em-
berek fantáziáját. A várbeli kiállításon látható
lesz például az a XV. század elején készült ci-
bórium, amelyet nemrég vásárolt a múzeum,
de lesz még aranyozott ezüstkanna, több
olyan arany- és ezüsttárgy, amelyek a mú-
zeum tulajdonában állnak és tükrözik az adott
korok stílusait, divatirányzatait. Emellett
pedig olyan Maros megyéhez, Marosvásár-
hely múltjához közvetlenül kötődő régészeti
leleteket is kiállítunk, amelyek az elmúlt évek

ásatásai során kerültek elő, mint példul egy
hun kori sír, a mikházi római castrum hasz-
nálati tárgyai, vagy akár az egykori Teleki-
palotában álló bútorok, belső berendezési
tárgyak, amelyek a téka tulajdonosáé, gróf
Teleki Sámuelé voltak. Ezek nagyon szép
bécsi, nagyszebeni és drezdai bútorkészítő
műhelyekből kerültek ki. Külön érdekessége
lesz a tárlatnak Trozner András 76 darabból
álló korabeli fegyvergyűjteménye, amelyben
több olyan ritkaság is van, ami egyetlen ro-
mániai hadtörténeti múzeumban sem talál-
ható. 

– Említette, hogy az idén is több partner-
intézmény társult a rendezvénysorozathoz. 

– Mint eddig minden évben, többek között
a Teleki Téka, a Marosvásárhelyi Állatkert, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a Maros
Művészegyüttes, a Petry múzeum, az unitá-
rius egyház kiállítóterme is sajátos, különle-
ges programokkal várja az érdeklődőket. A
kiállítások mellett az
idén is szervezünk
koncerteket. Vendé-
günk lesz Luiza Zan
és a Snaps Vocal
Band, a Speak Floyd,
Románia egyetlen
Pink Floyd-emlékze-
nekara, valamint a
m a r o s v á s á r h e l y i 
Moonfellas zenekar. 

– Az is tapasztal-
ható, hogy a rendez-
vényen évről évre
mind több a fiatal és
a gyerek. 

– Erre is külön
odafigyelünk, hiszen
a természetrajzi rész-
legen már évek óta
tartunk múzeumpe-
dagógiai foglalkozá-
sokat, de most már
minden alkalommal
a népművészeti 
részlegen, vagy a
mikházi római feszti-

válon, de a görgényszentimrei nyílt napokon
is kollégáink érdekes foglalkozásokat szer-
veznek. Az idén a várban a múzeumi mun-
kába, a műhelyek, a restaurálás világába
vezetjük be a gyerekeket, s ezek a foglal-
kozások kiegészítik a várbeli tárlatot, hi-
szen lesz mozaikkészítés, üvegfestés,
farestaurálás, amit a gyerekek maguk végez-
hetnek. 

– Az előző évben egységes belépőjegyekkel
lehetett minden rendezvényre eljutni. 

– Nagyon jól bevált a karszalagos belépő-
rendszerünk. A belépő ára idén is 6 lej lesz
felnőtteknek, 3 lej a diákoknak és nyugdíja-
soknak. Ezeket május 9-étől, keddtől a Maros
Megyei Múzeumhoz tartozó egységek pénz-
táránál ki lehet váltani. A részletes programot
természetesen idejében közöljük a sajtóban,
a Facebookon és minden információs csator-
nán. Az idén is várjuk szeretettel a látogató-
kat!  

Múzeumok éjszakája 
A régészet és a restaurálás boszorkánykonyhája

Első ízben szervezték meg a
romániai magyar nemzeti ki-
sebbségek történelme orszá-
gos tantárgyversenyt április
20–22. között Csíkszeredá-
ban, a Kós Károly Szakközép-
iskolában. A megméretésről a
dicsőszentmártoni Traian
Gimnázium kétfős csapata or-
szágos első díjjal tért haza. 

Gagyi Zoltán Loránd, a dicső-
szentmártoni csapat felkészítő ta-
nára kérdésünkre elmondta,
kötelező tantárgyként oktatják a ki-
sebbség történelmét, és ez az első
alkalom, hogy a minisztérium által
szervezett és finanszírozott tan-
tárgyversenyek hivatalos kalendári-
umába is bekerült. Az első díjat
szerző kétfős dicsőszentmártoni
csapat tagja: Hidi Andrea Krisztina
és Béres János, a Traian Általános
Iskola VI. C osztályos diákjai. Az
írásbelin 9,52-t, a bemutatón 9,50-
et értek el, az összesített végered-
mény, amellyel országos első díjat
nyertek: 9,51.

A történelem-földrajz szakos
tanár kérdésünkre kifejtette, hogy
az országos megméretésen azok a
VI. és a VII. osztályos tanulók ve-
hettek részt, akiknek a törzsanyag
részeként oktatják a romániai ma-
gyar nemzeti kisebbség történelme
és hagyományai elnevezésű tantár-
gyat. A tantárgyolimpiát a kolozs-
vári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetem Történelem és Filozófia

Kara keretében működő Kolozsvári
Magyar Történeti Intézettel partner-
ségben szervezték.

Gagyi Zoltán, a győztes csapat
tanára kifejtette: a tantárgyolimpiá-
nak iskolai, megyei és országos sza-
kasza volt, amelyen kéttagú
csapatok vettek részt. A megyei sza-
kaszt április 1-jén tartották, köz-
ponti tételek alapján. A dicsői iskola
tanára hangsúlyozta az országos
nemzeti kisebbségek történelme
tantárgyolimpián való részvétel
egyik pozitívumát, azt, hogy a ha-
todik és hetedik osztályos csapatok
nagy része kisvárosokból, falvak-
ból, szórványvidékekről érkezett. 

Maros megyét a marosvásárhelyi
csapat mellett többek között Szé-
kely-Varga Mária Melinda küküllő-
dombói, Nagy F. Attila szászrégeni,

Nagy István marosludasi és Gagyi
Zoltán dicsőszentmártoni tanárok
diákjai képviselték a tantárgyolim-
pia országos szakaszán, a két rész-
ből álló megméretésen. Az írásbeli
próbán a tételek kidolgozására
szánt idő két óra volt. A szóbeli ke-
retében egy maximum négyperces
jelenetet kellett minden csapatnak
bemutatnia a szabadon választott
tematikából. Az írásbeli vizsgán a
kezdetektől a mohácsi vészig ter-
jedő VI.-os tananyagból különböző
feladatokat oldottak meg. A szín-
padi bemutató, drámajáték előadás-
módja rájuk volt bízva, néhány
kritériumnak azonban eleget kellett
tenni. Amint megtudtuk, a győztes
páros és felkészítő tanáruk a bo-
szorkányok világát dolgozta fel Bo-
szorkányok márpedig nincsenek!

címmel Szent István törvényeitől
Könyves Kálmán rendelkezéséig. A
hatodik osztályosok korcsoportjá-
ban összesen harminc csapat vett
részt tizenkét megyéből. A második
és harmadik helyezést Hargita és
Szilágy megyei csapat nyerte el.
Amint kérdésünkre a dicsőszent-
mártoni pedagógus elmondta, az
első helyezés pénzjutalommal is
járt, a tanügyminisztériumtól fejen-
ként 220 lejt kaptak a diákok, ugyan-
akkor Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának különdíjában ré-
szesültek. Az országos tantárgyolim-
pián elért teljesítményükért a
következő tanévben, szeptembertől,
a Dicsőszentmártoni Polgármesteri
Hivataltól a helyi tanács által meg-
szavazott egyéves ösztöndíjban ré-
szesülnek a díjazottak.
Kitartó tanulás és hobbi

– Szórványban élő magyar diá-
kok számára mit jelent a magyarság
történelmét tanulni? – kérdeztük a
díjazottakat.

– Minden magyarnak (nemzetnek)
kötelessége és illene ismerni saját tör-
ténelmét – mondta Béres János. 

– A magyarság történelmének ta-
nulmányozása lehetőséget nyújt a
nemzet múltjának megismerésére,
ezáltal a jelen megértésére, és a jö-
vőre való felkészülésre – hangsú-
lyozta Hidi Andrea Krisztina.

– Köztudott, hogy rövid volt a ki-
írástól eltelt időszak. Mennyi időt
töltöttetek a tantárgyolimpiára való
felkészüléssel?

– Ez az eredmény többévi
munka, mondhatnám a hobbim
eredménye. Naponta sokszor a min-
dennapi tanulás helyett vagy sza-
badidőmben olvasgattam a
számomra érdekes könyveket. Ezek
nagyjából magyar történelmi köny-

vek. Kezdetben a csataképek von-
zottak, majd kezdtem alaposabban
olvasgatni. Megjegyezném, hogy a
szüleimnek köszönhetően hozzáfér-
hetek bármilyen könyvhöz, amit
óhajtok. Így erre a versenyre való
felkészülés számomra nem jelentett
nagy gondot, nagy részét már tud-
tam, csak ki kellett egészíteni és
rendszerezni a tudásomat. Ez az
eredmény egy hosszú, alapos és
végül egy jó csapatmunka eredmé-
nye, melyben nagy szerepe van a
tanár úrnak és Krisztinának –
mondta Béres János.

– Rendszeresen tanultam minden
órára, már szeptembertől pluszfel-
adatokat oldottam, tanórákon is
gyakran kaptunk külön feladatokat.
Az utolsó két héten újra átvettük
alaposan az anyagot, a verseny előtt
több alkalommal konzultáción vet-
tem részt. Igazából soha nem mér-
tem időben, hogy mennyit
foglalkozom vele, inkább a rend-
szerességen volt a lényeg, illetve az
alaposságon – válaszolta Hidi And-
rea Krisztina.

– Milyen érzés országos első he-
lyezettnek lenni?

– Kellemes és felemelő érzés,
ugyanakkor óriási felelősséget is je-
lent a jövőre nézve. Úgy érzem,
hogy nagyon sokat tettünk, és az el-
következendőkben még több fel-
adat vár ránk – mondta Hidi Andrea
Krisztina. 

– Nagyon jó érzés volt, és most
is az, mivel eddig több versenyen
vettem részt, de ilyen kiemelkedő
eredményt még nem értem el. A díj-
kiosztáson fel sem fogtam igazából,
hogy mi is történik, csak utána jöt-
tem rá, milyen nagyot teljesítettünk
– osztotta meg élményeit a hatodik
osztályos Béres János.

Országos elsők a dicsőszentmártoni diákok
A magyarságtörténelem tantárgyversenyen

Szer Pálosy Piroska

Vajda György
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(kézműves, helyi kisiparos) kiállító
is jelen volt a háromnapos rendez-
vényen. 
A szakma és a tudományos kutatás
összekapcsolása 

Az esemény megnyitója május 5-
én, pénteken délelőtt az egyetem
kertjében felállított színpadon volt.
Házigazdaként először dr. Dávid
László rektor szólalt fel. Többek kö-
zött elmondta: az egyetem elköte-
lezte magát a közösség szolgálatára.
A diákok és tanárok több tudomá-
nyos jellegű rendezvényen, verse-
nyen vettek részt, ahonnan jelentős
eredményekkel tértek vissza. De
felmerült a kérdés, hogy a közszol-
gálatiság csak ennyiben merül ki? A
dísznövény-kiállítás adta meg a vá-
laszt, amely úttörő rendezvény, és
amelyen a tudományos munkát ösz-
szeköthetik a gyakorlattal, és ezáltal
is nyit az egyetem a helyi közösség
felé. 

Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke örömét fejezte ki
amiatt, hogy az önkormányzat ré-
szese, támogatója lehet ennek a ran-
gos szakmai rendezvénynek, hiszen

„mindannyiunk lelkéhez közel áll a
kiállítás, mert szeretünk kertész-
kedni”. Maros megye erdélyi vi-
szonylatban az első helyen áll a
dísznövény- és virágtermesztés
terén, így a rendezvény, ahol gyö-
nyörű környezetben a szakma kép-
viselői találkozhatnak az
oktatókkal, termelőkkel, diákokkal
és az érdeklődőkkel, még jobban
buzdítja majd a fiatalokat arra, hogy
ezen a területen dolgozzanak, tevé-
kenykedjenek. 

A magyarországi Földművelő-
désügyi Minisztériumot dr. Torda
Márta, a Nemzetközi és Kárpát-me-
dencei Kapcsolatok Főosztályának
az osztályvezetője képviselte, aki
tolmácsolta Tóth Katalin helyettes
államtitkár üzenetét, majd el-
mondta: „A díszkert ágazat a Kár-
pát-medencében több száz éves
múltra tekint vissza. A felgyorsult
fejlődés, az életkörülmények válto-
zása egészen más tartalmat kölcsö-
nöz a dísznövénytermesztés

fogalmának, mint azt korábban tar-
tottuk. Az elmúlt évtizedekben
nemcsak az ipari termelés növeke-
dett rohamos léptekkel, hanem a
mezőgazdasági termelés is fellen-
dült, vele párhuzamosan egyre
gyorsabb üteművé vált a városiaso-
dás. Ez a folyamat az emberre és a
környezetére jelentős hatást gyako-
rolt. A természetes táj helyébe elő-
térbe került a termesztő- és az
üdülőtáj, így a táj- és környezetren-
dezésben a dísznövény az egyik
legfontosabb funkcionális elemmé
válik, amelynek szociálhigiéniai,
pszichológiai jelentősége mellett
klimatikus, biológiai és esztétikai
hatása is fontos. Ezért a közületi és
a lakossági dísznövény- és virágel-
látás alapvető gazdasági feladattá
vált. A díszkertészet az egyéb me-
zőgazdasági ágazatoknál fajlagosan
sokkal nagyobb értéket állít elő” –
mondta, majd hozzáfűzte, a szaktár-
cának évek óta jó kapcsolata van a
Sapientia EMTE marosvásárhelyi
karának kertészeti tanszékével, az
ösztöndíj- és gyakornokprogramok
támogatásával segítik az egyetemet.
„Kívánom, hogy ez a rendezvény is

járuljon hozzá a fiatalok pályavá-
lasztásához, hogy az itt szerzett dip-
lomával jövőjüket a szülőföldjükön
tudják megteremteni, és olyan kö-
zösségbe kerüljenek, amire büszkék
lehetnek életük folyamán.” 

Dr. Orlóci László, a Magyar Dísz-
kertészek Szövetségének elnöke be-
tegsége miatt nem tudott jelen lenni
a rendezvényen, helyette Lukács
Zoltán okleveles kertészmérnök, a
Magyar Faápolók Egyesületének
elnöke, a díszkertészek szövetségé-
nek vezetőségi tagja a szervezet ne-
vében szólt az egybegyűltekhez. A
kertészmérnök elmondta: a szövet-
ség 1990-ben alakult meg szakmai,
érdekvédelmi szervezetként. 27 év
alatt sok minden történt, az alapító
tagok közül többen már nincsenek
közöttünk. Voltak nehezebb idősza-
kok is, de a szövetségnek minded-
dig sikerült teljesítenie a küldetését.
A szervezet legnagyobb érdeme,
hogy a díszkertészeket „egy asztal-
hoz ültette”. Megerősítette, hogy tá-

mogatják az erdélyi, illetve
más határon túli hasonló
szakmai szervezet létrejöt-
tét, mert a Kárpát-meden-
cei kertészekkel is  jó
kapcsolatot szeretnének ki-
építeni. Ennek első lépése
ez a kiállítás, amely köze-
lebb hozza egymáshoz az
egy ágazatban dolgozókat. 

Dr. Kentelky Endre ad-
junktus, a rendezvény
szakmai főszervezője kie-
melte, hogy az esemény
nem jöhetett volna létre
Krébecz József, az ASSA-
Divi Kft. ügyvezetője nél-
kül, aki több éve hasonló
kiállítást szervez Székelyud-
varhelyen és Kézdivásárhelyen.
Innen jött az ötlet, hogy a Sapientia
EMTE, ahol a kertészmérnöki 
tanszéken belül kertészmérnöki, táj-
építészeti, növényorvostani mester-
kurzus, illetve Sepsiszentgyörgyön
agrármérnöki oktatás van, alkalmas
lenne a rendezvény megszervezé-
sére. A kiállítás a gyakorlati oktatást
is erősíti, hiszen ezáltal a hallgatók
megfelelő kapcsolatokat alakíthat-

nak ki a termelőkkel, keres-
kedőkkel. „Akkor vagyok
boldog, ha a 10 éves talál-
kozón mosolygós embe-
rekkel találkoznak, akik a
szakmából meg tudnak élni
– mondta a tanár, majd
megköszönte a kiemelt tá-
mogatóknak, a megyei ön-
kormányzatnak, a magyar
Földművelődésügyi Mi-
nisztériumnak, illetve a
Koronkai Polgármesteri
Hivatalnak a segítségét is. 
Színvonalas szakmai
előadások 

A kiállítás és vásár szak-
mai programja két irányból
szólította meg az érdeklő-
dőket. A kertben felállított
színpadon felszólaló szak-
emberek azokhoz szóltak,

akik hobbiszinten foglalkoznak ker-
tészettel, netán a tömbházlakások
erkélyein ápolnak virágot, dísznö-
vényt, de gondoltak gyümölcsfa- és
szőlőtermesztőkre is. Szó volt töb-
bek között a díszfák szakszerű met-
széséről (Lukács Zoltán), a
dísznövénytermesztés erdélyi hely-
zetéről (dr. Kentelky Endre), a vá-
gott virágok kezeléséről (dr.
Kentelky Endre). Ismertették a sző-
lőtermesztés jelenlegi helyzetét Er-
délyben (dr. Moldován Csaba
adjunktus, Sapientia egyetem), gya-
korlati bemutató volt gyümölcsfák
oltásáról (dr. Bandi Attila adjunk-
tus), az orchidea ápolásáról Kovács
Mariann tartott előadást. Majd dr.
Fazakas Csaba bemutatta az egye-
tem kertészmérnöki tanszékének kí-
nálatát és a szőlősben végzendő
munkákról is tájékoztatta az érdek-
lődőket. 

A kiállítással egy időben tartották
a IV. Erdélyi Kertész és Tájépítész-
konferenciát, amelyen az egyetem a

meghirdetett célnak megfelelően
fórumot biztosított a magyarországi
és hazai szakemberek ismerkedé-
sére, kapcsolattartására és tapaszta-
latcseréjére. Ugyanakkor a tanárok
mellett a diákok is bemutathattak
szakdolgozatokat. A plenáris, illetve
a szekcióüléseken olyan témákról
tartottak előadásokat, mint tájépíté-
szet szerepe a kortárs műépítészet-
ben, a bánlaki Karátsony-kastély
kertjének története, a természetben
létrejött alkotások performativitása,
az erdélyi táj rehabilitációjának le-
hetőségei, Nagybánya főterének ar-
culatváltásai, a különböző
növényfajok vizsgálatainak és a nö-
vényorvostani, valamint a szőlő-,
gyümölcsfa-, illetve a paradicsom-
termesztésben elért kutatások ered-
ményeinek ismertetése. 
Az Erdélyi Dísznövénytermesztők
Egyesületének alakuló ülése 

Pénteken délben a Magyar Dísz-
kertészek Szövetsége képviselőjé-
nek jelenlétében hazai
dísznövénytermelő és -forgalmazó
cégek, valamint és az oktatási intéz-
mény képviselőinek jelenlétében
megalakult az Erdélyi Dísznövény-
termesztők Egyesülete. A szervezet
elnöke dr. Kentelky Endre lett, alel-
nök Tamás Attila kertészmérnök,
főtitkár Rendi Amália, tagok Klu-
zsán Attila, Bán Lehel termelők let-
tek. 

Dr. Kentelky Endre elmondta, az
egyesület székhelye az egyetem
központja, a dísznövény-laborató-
rium lesz, nem véletlenül, mivel a
visszajelzésekből ítélve az oktatási
intézménynek fontos szerepet kell
vállalnia a szakma szervezésében,
abban, hogy mind a termelőkhöz,
mind a kereskedőkhöz minél több
ismeretanyag jusson el. A cégek
képviselői magánszemélyekként
lettek alapító tagok, és elkötelezték
magukat, hogy a saját szakterületü-
kön mozgósítják majd társaikat,
hogy csatlakozzanak az érdekvé-
delmi szervezethez. Az Erdélyi
Dísznövénytermesztők Egyesülete
fontosnak tartja, hogy ismertesse és
népszerűsítse a tagoknak mind a ro-
mániai, mind a magyarországi, il-
letve EU-s pályázati lehetőségeket.
A magyar szövetséggel partnerkap-
csolatot létesítenek, hogy minél

erőteljesebben képviseljék a szaká-
gat a hazai, külhoni és, ha kell, az
európai fórumokon is. Az egyesüle-
tet hivatalosan Asociaţia Floriculto-
rilor din Transilvania (Erdélyi
Dísznövénytermesztők Egyesülete)
néven jegyzik be, várhatóan egy hó-
napon belül. És ez jelzés arra, hogy
nemcsak magyar, hanem román
szaktársak is csatlakozhatnak díj-
mentesen. Hiszen azt is eldöntötték,
hogy egyelőre nem lesz tagdíj. Mi
több, várják, hogy minél több volt
diák is jelentkezzen, hiszen ők vi-
szik majd előre a szakmát. Már a
kiállításon is több cég kérte, hogy
az egyetem szervezzen állásbörzét
a végzős hallgatók körében, mivel
a termesztők és a forgalmazók kö-
rében egyaránt szükség van a kép-
zett munkaerőre. Ebben pedig
fontos szerepet vállal majd az egye-
sület. 
Sikeres rendezvény 

A várakozásokat felülmúló ren-
dezvényt zárhattak vasárnap a szer-
vezők, ugyanis több mint 6000
ember látogatott ki a hét végén a
Sapientia EMTE campusába. A
szakmai előadásokon, a kulturális
műsorokon „minden hely elkelt”, és
volt olyan időszak is, amikor a
helyszínre érkezett gépkocsikkal
várni kellett, ugyanis minden par-
kolóhely foglalt volt. A főszervező
a visszajelzésekből úgy ítélte meg,
hogy a siker titka az volt, hogy a lá-
togatók nem csak növényeket, vi-
rágokat vásárolhattak és „száraz
szakmai tanácsot kaptak”, hanem
érdekfeszítő, gyakorlati tapasztala-
tokat nyerhettek virágkötésben, a
vágott virágok kezelésében, famet-
szésben vagy a szőlőtőke gondozá-
sát illetően. A kulturális események,
a gyerekeknek szánt mesekert is na-
gyon sok érdeklődőt vonzott. A for-
galmazók és a termelők is jelezték,
hogy eladás is volt bőven. Mi több,
voltak olyan látogatók is, akik a
szervezőkhöz címzett személyes le-
veleikben köszönték meg azt, hogy
kellemes és hasznos hétvégét tölt-
hettek az egyetem udvarán a „szép
növények társaságában”. S ez meg-
erősítette a szervezőket abban, hogy
a marosvásárhelyi nemzetközi dísz-
növény-kiállításnak és -vásárnak
hosszú távú jövője lehet. 

Virágba borult a Sapientia EMTE 
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotók: Vajda György 



Ennyi volt – mondhatjuk a Ma-
rosvásárhelyi ASA chiajnai veresé-
gét követően, amely véglegesen
tisztázta, hogy a csapat – ha elke-
rüli a csődöt – az ősztől szombaton-
ként délelőtt 11 órától várja a
nézőket a Sziget utcába a 2. ligá-
ban. Tegyük hozzá, eddig is tudtuk,
hogy csekély az esély, no meg ma-
tematikailag még most is tudunk
olyan változatot mondani, amely a
bennmaradást jelentené, ennek a
valószínűsége azonban a hattalála-
tos lottószelvény esélyéhez közelít.

A vereségnél azonban feltűnőbb
az a lélektelenség, ami a csapatról
lerítt a chiajnai meccsen. Bár vilá-
gos volt, hogy csak a győzelem se-
gíthet, Ionel Ganea együttese
mintha sörmeccsre állt volna ki, tá-
madásban nem létezett, még akkor
sem, amikor a Concordia vezetés-
hez jutott, tehát már nem lett volna
más választása. Pap pedig bemu-
tatta, hogy miért kergették el pél-
dául a Temesvári Politól, pedig azt
is láthattuk, milyen képességei
vannak, amikor nem kapcsol ki az
összpontosítása.

Lehangoló volt hallgatni a játé-
kosok nyilatkozatait is a meccs
után. Krokodilkönnyek, megját-
szott szomorúság, vagy még az
sem, közhelyek közhelyek hátán,
„amíg van matematikai esély,
addig...” kezdetű, tartalom nélküli
mondatok. A habot a tortára pedig
azt tette fel, amikor Ciolacu a Rapi-
dot kezdte sajnálni, és nem azt a klu-
bot, amely azért szerződtette, hogy
gólokat rúgjon – de nem teszi.

Találóan jegyezte meg egy szur-
koló a klub Facebook-oldalán,
hogy a kiesés valójában csak a
szurkolóknak fáj, a játékosok
amúgy sem maradnak, megy min-
denki, amerre lát (ahol az ügynöke
helyet talál számára), és vissza sem
néz. Sőt, még talán szégyellni is
fogja, hogy valamikor Marosvásár-
helyen, a 2016-17-es bajnoki idény
leggyengébb csapatánál játszott.

És most – mert megígértük – ki-
számoljuk a maradék matematikai
esélyeket, hisz a lottózók is hétről
hétre bíznak a telitalálatban. Öt
fordulóval a befejezés előtt az ASA
hét pontra van az osztályozót je-
lentő helytől és kilencre a biztos
bennmaradástól. Továbbá mini-
mum két ellenfelet kellene meg-
előznie. Feltételezvén, hogy mind
az öt mérkőzését megnyeri, ez
akkor lenne elég, ha a Concordia
az ötből legfeljebb két meccset
nyer, vagy a Temesvári Poli maxi-
mum egyet. Továbbá a Panduriiról
feltételezzük, hogy a második
kieső lesz, és a maival együtt hat
meccsből nem nyerhet háromnál
többet. Ha csak négy meccset nyer
az ASA, az ellenfelek teljesítmé-
nyének is arányosan csökkennie

kell, de mert a Poli és a Concordia
például egymás ellen játszik, vala-
melyikük (vagy mindkettő) bizto-
san szerez pontot. A legnagyobb
gond azonban az, hogy a győzel-

mekhez (legyen csupán négy)
gólok kellenek. Minimum egy-egy,
tehát négy. Miközben a csapat 14
meccs alatt rúgott összesen ötöt...
(Drukker)
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Nagyon korán vezetést szerzett a
Gaz Metan, amikor a játékvezető az
1. percben szabálytalannak látta
Tamás Róbert igyekezetét, hogy
megakadályozza ellenfelét a gól-
szerzésben. A „régi motoros”, az 1.
ligás ASA-nál erőnléti felelősként
foglalkoztatott Darius Miclea hiba
nélkül belőtte, így a mérkőzés gya-
korlatilag 0-1-es állásról kezdődött.

Bár a kupameccseket azok között
emlegetik, ahol a legjobb mielőbb
kiesni, hiszen a kiscsapatok számára
semmilyen finalitása nincs a soro-
zatnak (legfeljebb a megyei kupaser-
leg elhódítása, utána előbb vagy
utóbb mindenki elvérzik a nagyobb
kaliberű ellenfelekkel szembeni ösz-
szecsapásokon), a marosvásárhelyi
rangadón mindkét együttes egyértel-
műen jelét adta, hogy nem így gon-

dolja, és kifejezetten a továbbjutá-
sért csatázott – olykor a szó szoros
értelmében is. Helyzetek mindkét
oldalon akadtak szép számmal, gólt
pedig elsőként az MSE szerzett, a
felek így döntetlen állásnál vonul-
tak szünetre.

A második félidőben hajszálra az
elsőhöz hasonlóan peregtek az esemé-
nyek, annyi különbséggel, hogy ezút-
tal a házigazdák vették be nagyon
hamar ellenfelük kapuját, riválisuk
pedig tíz perc múltán újra egyenlített.
A meccs kiegyenlített, jó iramú maradt
a végéig, és amikor sokan már a hosz-
szabbításra gondoltak, egy gyors
kontra végén Tamás Róbert remekül
tálalt a jobb szélről a kapu előtt egye-
dül hagyott Tamás Attila elé, aki
megszerezte csapata győztes gólját,
és ezzel mesterhármast ért el.

Az ötödosztályos Harasztkerék szerdán búcsúztatta a
4. ligában második helyezettként futballozó Marosludast
a Románia-kupa 5. megyei selejtezőkörében.

A harasztkerekiek nemigen illetődtek meg, hogy a 4.
liga címvédőjét kellett fogadniuk, s bár több játékost nél-
külözve vonultak pályára, a nézők sem kételkedtek a si-
kerben. Az óvatos támadásokkal kezdődő mérkőzés
elején a vendégek csupán egy gyenge próbálkozását
jegyezhettük fel, s bár a ludasi csapat keményen, maga-
biztosan, gyorsan mozgott a labdával, az első játékrész
felére a hazai csapat is felvezetett néhány sikeres táma-
dást. Igazi helyzetet azonban a vendégek hagytak ki, a
28. percben Ani indításából Socaci az üresen hagyott
kapu fölé emelt, majd Gusman távoli lövése csapódott
be a kapu mögött. A 33. percben Szántó lesgyanús hely-
zetből indult, de lövését védte a hazai kapus. A haraszt-
kerekiek válasza nem maradt el, a 38. percben
Ormenişan átadását Duka Sz. vágta a léc alá, a közönség
nagy örömére megszerezve a vezetést (1-0), majd szünet
előtt Ormenişan került gólhelyzetbe, de Şuta bravúrjának
köszönhetően a ludasiak hátránya nem növekedett.

A második játékrészt is a vendégek kezdték kemé-
nyebben, de Gusman lövése elszállt a kapu fölött, a túl-
oldalon pedig Duka Sz. lövését megfogta Şuta. A hazaiak
nem tudták előnyüket növelni a továbbiakban sem, a 61.
percben Şuta ismét bravúrosan védte a helyzetbe került

Ormenişan közeli lövését. Így a vendégek a hátramaradt
fél órában mindent egy lapra tettek fel, de a hazaiak ki-
válóan hárították a ludasiak ostromait, akik Socaci, Li-
tean és Gusman révén próbáltak tisztább helyzetből
egyenlíteni, míg a hazaiak meglepetés-támadásokat in-
dítottak a térfelükről, ám Buksa próbálkozása a pipa mel-
lett szállt el, Ormenişan pedig kihagyta a mérkőzés
utolsó lehetőségét.

Harasztkerék bravúros győzelmét nem sikerült meg-
ismételnie az 5. ligában őt üldöző Nyárádremetének,
amely puskaporos hangulatú mérkőzésen hazai pályán 2-
3 arányban alulmaradt a 4. ligás listavezető, Marosorosz-
falu ellen. A többi mérkőzésen nem születtek különösebb
meglepetések, hacsak nem tekintjük annak Erdőszent-
györgy meglepő arányú hazai vereségét.

Marosludas kiesett a Románia-kupából

Készülhetünk a szombat délelőtti meccsekre

Szerkeszti: Farczádi Attila
995.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 1. liga, alsóházi rájátszás, 9. forduló: Concordia

Chiajna – Marosvásárhelyi ASA 2-0 (0-0)
Chiajna, Concordia-stadion, 500 néző. Vezette: Kovács I.

(Nagykároly), B. Gheorghe (Bukarest), S. Stoinov (Konstanca).
Gólszerzők:
* 1-0: Grădinaru – a büntetőterület közepéről, estében bombá-

zott a hálóba (71.);
* 2-0: M. Cristescu – egy bal oldali szögletet követően Pap ki-

ejtette kezéből a labdát, amelyet a Concordia játékosa mintegy
két méterről bepasszolt a kapuba (79.).

Sárga lap: E. Dică (18.), Gorobsov (90+1.).
Concordia: Bălgrădean – Feussi, Dobrosavlevici, Albu, Fota –

Costin, Deaconu – Grădinaru, Herea (73. Cristescu), V. Munteanu
(65. Serediuc) – V. Alexandru (50. Pena).

ASA: Pap – Velayos, Candrea, M. Constantin, Mendy – E. Dică
(61. Rus), Gorobsov, Ferfelea – Nicoliţă, Ciolacu (68. Lemnaru),
Sin (78. Dulap).

Eredményjelző
Az 1. ligás rájátszás 9. fordulójában lapzártánkig lejátszott

mérkőzések eredménye: felsőház: Kolozsvári CFR – Bukaresti
Dinamo 0-3; alsóház: Voluntari FC – Temesvári Poli ACS 2-1,
Concordia Chiajna – Marosvásárhelyi ASA 2-0, Botoşani FC –
Medgyesi Gaz Metan 0-0. Az USK Craiova – Konstancai Viitorul
felsőházi mérkőzést tegnap lapzárta után játszották. Ma rendezik:
Jászvásári CSM Politehnica – Zsilvásárhelyi Pandurii (alsóház,
18.00 óra), Astra Giurgiu – Bukaresti FCSB (felsőház, 20.30).

Ranglista
Felsőház

1. Dinamo 9 5 3 1 14-7 39
2. FCSB 8 4 2 2 11-7 38
3. Viitorul 8 3 3 2 10-8 38
4. CFR 9 3 2 4 8-13 33
5. Craiova 8 2 3 3 8-10 31
6. Astra 8 1 1 6 9-15 26

Alsóház
1. Jászvásár 8 4 4 0 8-2 31
2. Medgyes 9 2 5 2 8-7 31
3. Voluntari 9 4 3 2 12-10 30
4. Botoşani 9 2 5 2 10-7 27
5. Poli ACS 9 4 3 2 9-6 22
6. Chiajna 9 1 4 4 6-10 20
7. Pandurii 8 1 4 3 6-11 17
8. ASA 9 1 4 4 3-9 13

A máskor csapata hőseként tisztelt Pap ezúttal nem emelkedett a helyzet magaslatára

Tamás Attila harmadik gólját ünnepli. Fotó: MSE közösségi oldala, Tóth Csaba

Gligor Róbert László

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Románia-kupa, 5. forduló: Marosvásárhelyi MSE –

Marosvásárhelyi Gaz Metan 3-2 (1-1)
Marosvásárhely, Sziget utcai műfüves pálya. Vezette: Papp Csaba

– Ioan Orosfoian, Teodor Raţiu (mind Marosludas). Ellenőr: Szántó
Lóránt (Marosvásárhely).

Gólszerzők: Tamás Attila (14., 47., 90+2.), illetve Miclea Darius
(2. – büntetőből), Sambudean Călin (55.).

Sárga lap: Tamás Róbert (2.), Tamás Attila (90+3.).
MSE: Kristály Hunor – Balázs Szabolcs, Mihály Zoltán, Balázs

Attila, Kádár Barna, Iernuţan Cristian, Moldován Tamás, Kanyaró
Péter (12. Kaffai György, 74. Hajdó Roland), Tamás Róbert, Tamás
Attila, Szilágyi Arnold (59. Dudás Levente). Edző: Fehér Csaba.

Gaz Metan: Ilea Bogdan – Miclea Darius, Oroian Gelu, Corcheş
Bogdan (74. Mărginean Iulian), Lung Sergiu, Mirăştean Valerian
(75. Stoica Marius), Ruja David, Sambudean Călin, Murar Cris-
tian, Muntean Cătălin, Nistor Liviu. Edző: Ovidiu Văidean.

Eredményjelző
Labdarúgó Románia-kupa, 5. forduló: Nyárádremete – Maros-

oroszfalu 2-3, Harasztkerék – Marosludas 1-0, Küküllődombó –
Mezőceked 3-0, Erdőszentgyörgy – Marosvásárhelyi Juvenes 1-5,
Cikmántor – Marosvásárhelyi Atletic 0-3, Marosvásárhelyi MSE –
Marosvásárhelyi Gaz Metan 3-2.

Kezdődik a Székely kupa
Negyedik alkalommal rendezi meg a Maros megyei labdarúgó-

egyesület (AJF) a Székely kupáért kiírt, egyenes kieséses sorozatot.
Korlátozások nélkül bármelyik csapat benevezhetett a rendez-
vényre, amelynek első fordulóját szerdán és csütörtökön rendezik
a következő program szerint: ma 18 órától: Galambod – Szászré-
geni-Gernyeszegi Sporting, Harasztkerék – Bátos, Mezőzáh – Ma-
gyarsáros; 19.30 órától: Marosvásárhelyi MSE – Marosvásárhelyi
Sportlíceum nagyifjúsági csapata (Sziget utcai műfüves pálya); csü-
törtökön 18 órától: Jedd – Marosvásárhelyi ASA nagyifjúsági csa-
pata. A Szászrégeni ISK Lucian Blaga Szakközépiskola nagyifjúsági
csapata játék nélkül kvalifikál.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Románia-kupa, Maros megyei 5. for-

duló: Harasztkereki Farel – Marosludasi Maros 1-0 (1-0)
Vezette: Preda Florentin, Codorean Adrian, Nistor

Sergiu (mindhárman Dicsőszentmártonból).
Gólszerző: Duka Sz. (39.).
Sárga lap: Duka H., Ormenişan.
Harasztkerék: Bálint – Józsa, Duka H., Pintilia,

Szőke, Kuti, Dobrican, Veres (31. Calo), Bodó, Orme-
nişan, Duka Sz. (70. Buksa).

Marosludas: Şuta – Szántó (82. Nemes), Mărcuş (46.
Tescaru), Máté, Lechinţan, Ani, Socaci, Pop, Marian,
Gusman, Litean.

Románia-kupa: 
Tamás Attila mesterhármasával
nyert az MSE a Gaz Metan ellen



Az Ajax Amsterdam fölényes, 4-1-es győzelmet aratott a vendég Olympique
Lyon együttese felett a labdarúgó-Európa-liga szerdai első elődöntőjében. Vigói
győzelmével előnnyel várja a visszavágót a Manchester United is.

Az Európa-ligában szokatlan módon nem csütörtökön játszották mindkét mér-
kőzést: az Ajax szerdán fogadta francia ellenfelét, mert csütörtökön Hollandiában
nemzeti ünnep volt. A változtatás a Lyonnak nem jött jól, a franciák simán alul-
maradtak Amszterdamban. Az Ajax legutóbb 1995-ben szerzett négy gólt egy eu-
rópai kupa elődöntőjében, akkor Louis van Gaal legendás tanítványai 5-2-re
ütötték ki a Bayern Münchent.

A csütörtöki találkozó első helyzete a Celta Vigo előtt adódott, azt követően vi-
szont a Manchester United fokozatosan átvette az irányítást, és a szünetig a kapura
veszélyesebbnek bizonyult a házigazdánál. A spanyolok kapusa, Sergio Álvarez
többször bravúrral védett. Az EL-elődöntőre három bajnoki vereséggel érkező
Celta Vigo a fordulást követően aktívabb volt ellenfelénél, de gólveszélyes hely-
zetet nem tudott kidolgozni. A 67. percben Marcus Rashford szabadrúgásból talált
be a hazaiak kapujába, Sergio Álvarez kapus rosszul helyezkedett. Gólelőnyét a
folytatásban fegyelmezett védőmunkával tartotta meg az MU.

A visszavágókat csütörtökön rendezik.

   8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ SPORT ___________________________________________________ 2017. május 8., hétfő

Európa-liga: Előnyben az Ajax 
és a Manchester United

Ma is népszerű a TEPSI és színhelye, Nyárádszereda – együtt a résztvevők. Fotó: Gligor Róbert László

* 2. liga, 33. forduló: Baloteşti –
Szatmárnémeti 1-0, Mioveni – Clin-
ceni 3-2, Suceava – Nagyváradi Lu-
ceafărul 2-0, Râmnicu Vâlcea –
Afumaţi 0-3 (játék nélkül), Aradi UTA
Öreg Hölgy – Tatrang 3-0 (játék nél-
kül), Resicabányai Metalul – Brassói
FC 1-1, Temesvári Politehnica ASU
– Dunărea Călăraşi 4-1, Târgovişte
– Sepsiszentgyörgy 1-1. A Brăila és a
Bukaresti Juventus állt. Ranglista: 1.
(már feljutott az 1. ligába) Juventus
69 pont, 2. Arad 59, 3. Sepsiszent-
györgy 58, 4. Mioveni 57, 5. Brassó
54, 6. Târgovişte 51, 7. Brăila 46, 8.
Szatmárnémeti 45, 9. Călăraşi 44, 10.
Afumaţi 41 (35-31), 11. Suceava 41
(46-47), 12. Luceafărul 37, 13. Poli-
tehnica ASU 34 (41-51), 14. Clinceni
34 (42-60), 15. Baloteşti 30, 16. Re-
sicabánya 21, 17. Râmnicu Vâlcea
18, 18. Tatrang 1.

* 3. liga, I. csoport, 26. forduló:
Bákói Aerostar – Bákói SC 2-0, Lieşti
– Románvásár 2-1, Barcarozsnyó –
Vaslui 5-0, Chişcani – Miroslava 2-6,
Galaci Metalosport – Paşcani 2-2,
Valea Mărului – Szászhermány 1-0,
Székelyudvarhely – Csíkszereda 1-4.
Ranglista: 1. Csíkszereda 56 pont, 2.
Szászhermány 55, 3. Miroslava 54, 4.
Aerostar 41, 5. Lieşti 37, 6. Román-
vásár 33 (40-44), 7. Valea Mărului 33
(40-50), 8. Barcarozsnyó 32 (30-28),

9. Vaslui 32 (39-45), 10. Râmnicu
Sărat 29, 11. Metalosport 26, 12.
Paşcani 22 (40-59), 13. Székelyud-
varhely 22 (21-53), 14. Chişcani 13,
15. Bákói SC -22.

* 3. liga, V. csoport, 26. forduló:
Kolozsvári Sănătatea – Nemeszsuk 
0-0, Medgyesi Gaz Metan II – Kud-
zsir 3-2, Beszterce – Szászrégeni
Avântul 0-3 (játék nélkül), Lénárd-
falva – Marosvásárhelyi ASA II 1-1,
Nagyszeben – Fugyivásárhely 3-0,
Pusztadaróc – Radnót 0-3, Dés – Sü-
lelmed 2-0. Ranglista: 1. Nagyszeben
62 pont, 2. Kudzsir 48, 3. Lénárdfalva
46, 4. Zilah 45, 5. Nemeszsuk 43 (49-
23), 6. Gaz Metan II 43 (52-36), 7.
Sănătatea 43 (34-20), 8. Avântul 36,
9. Dés 32, 10. Sülelmed 30, 11. ASA
II 26, 12. Radnót 23, 13. Fugyivásár-
hely 17, 14. Pusztadaróc 14, 15.
Beszterce 8.

* NB I, 30. forduló: Videoton –
Szombathely 2-0, Debrecen – Újpest
1-0, Mezőkövesd – Honvéd 1-5, Gyir-
mót – Diósgyőr 1-1, Vasas – Paks 
0-3, MTK – Ferencváros 1-3. Rang-
lista: 1. Videoton 56 pont (58-26), 2.
Honvéd 56 (47-27), 3. Ferencváros
48, 4. Vasas 47, 5. Szombathely 42, 6.
Paks 41, 7. Újpest 39, 8. Debrecen
37, 9. MTK 35 (24-33), 10. Mezőkö-
vesd 35 (33-49), 11. Diósgyőr 35 (36-
53), 12. Gyirmót 21.

Labdarúgó-bajnoki eredmények

A Juventus Gonzalo Higuaín duplájával 2-0-ra
nyert a Monaco otthonában a labdarúgó Bajno-
kok Ligája elődöntőjének szerdai első felvoná-
sán, így óriási lépést tett a fináléba jutás felé.

Nagy lendülettel kezdett a hazai csapat, és több
nagy lehetőséget is kialakított, de Gianluigi Buf-
fon, a Juventus veterán világbajnoka – aki 100.
BL-mérkőzésén lépett pályára torinói színekben
– rendkívül magabiztosan őrizte hálóját. A túlol-
dalon a Juventus gyakorlatilag első nagy helyze-
tét gólra váltotta, Dani Alves kapott remek
indítást a jobb oldalon, tökéletes vissza sarkazá-
sát pedig Gonzalo Higuaín passzolta be a jobb al-
sóba.

A fordulást követően sem változott a játék
képe, a Monaco támadott ugyan, de a Juventus
percről percre magabiztosabban futballozott, az
59. percben pedig egy újabb Alves-Higuaín össz-
játék végén növelte előnyét. A Monaco kétgólos
hátrányban hitehagyott lett, így a Juventus kön-
nyedén hozta le kapott gól nélkül az összecsapást,

s immáron több mint 600 perce nem vették be a
kapuját a legrangosabb európai kupasorozatban.

A visszavágót kedden 21.45 órai kezdettel ren-
dezik.

Bajnokok Ligája: Higuaín duplájával 
a döntő kapujában a Juventus

Jegyzőkönyv
Bajnokok Ligája, elődöntő, első mérkőzés:

AS Monaco (francia)–Juventus (olasz) 0-2
(0-1)

Monaco, II. Lajos Stadion, 18 ezer néző, ve-
zette: Antonio Mateu Lahoz (spanyol).

Gólszerzők: Higuaín (29., 59.).
Sárga lap: Fabinho (37.), illetve Bonucci

(21.), Marchisio (58.), Chiellini (69.).
AS Monaco: Subasic – Glik, Jemerson, Si-

dibé, Dirar – Bakayoko (67. Moutinho), Fa-
binho, Silva (82. A. Touré), Lemar (67.
Germain) – Mbappé, Falcao.
Juventus: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chi-

ellini – A. Sandro, Pjanic (89. Lemina), Mar-
chisio (81. Rincon), Alves – Dybala,
Mandzukic, Higuaín (77. Cuadrado).

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga, elődöntő, 1. mérkőzések:
* Ajax Amsterdam (holland) – Olympique Lyon (francia) 4-1 (2-0)
Gólszerzők: B. Traoré (25., 71.), Dolberg (34.), Younes (49.), illetve Val-

buena (66.).
* Celta Vigo (spanyol) – Manchester United (angol) 0-1 (0-0)
Gólszerző: Rashford (67.).

Nyolcadik alkalommal rendezték meg múlt szer-
dán Nyárádszeredában a TEPSI-kupáért kiírt foci-
tornát, az erdélyi református lelkészek immár
hagyományosnak mondható évi sporttalálkozóját.

A kispályás focitornára hét csapat jelentkezett,
többnyire egyes egyházmegyék lelkészei: a Bihari-
Szilágysomlyói (közös csapat), a Kokated (Kolozs-
vár, Kalotaszeg, a Református Teológia és a dési
egyházmegye közös csapata), a Maros-Mezőségi, a
Küküllői, a Marosi, a Székelyudvarhelyi és a ma-
gyarországi Nyírségi egyházmegyék. A csapatok
körmérkőzéses rendszerben hat fordulót játszottak,
az elődöntőbe a négy legjobb jutott be, ahol a Ko-
kated a Nyírségit, a Marosi a Mezőségit győzte le,
a kisdöntőben a Nyírségi bizonyult jobbnak a Me-
zőséginél, így a harmadik helyen végzett, míg a
döntőn az addigi abszolút győztes, a Kokated ismét
legyőzte a Marosit, így elvihette a serleget.

Legjobb játékosnak Bántó Tamás Szilvesztert,
gólkirályoknak Éles Ferencet és Somogyi Botondot
(mindhárman a Kokatedtől), a legjobb kapusnak
Szövérfi Mihályt (Marosi) nyilvánították, a „legif-
jabb” játékos idén is Kádár György (Székelyudvar-
helyi) volt, az ő csapata érdemelte ki a fair-play díjat
is. A rendezvényen tiszteletét tette Bíró István kü-
küllői esperes is.

Az egyik főszervezőtől megtudtuk: amikor ezt a
tornát elindították, abból indultak ki, hogy bár a lel-
készek szeretik a sportot, követik a sporteseménye-
ket, mégsem aktív sportolók, innen is jött a kupa
neve, a TEPSI: testileg eltunyult papok sportimitá-
ciója. A cél egyrészt a lelkészeket sportra, mozgásra
ösztönözni, másrészt a kötetlenebb körülmények

között való találkozás élménye – tudtuk meg a helyi
születésű Székely Szabolcs kolozsvári lelkésztől. A
helyszín sem véletlenül Nyárádszereda: egyrészt
földrajzilag mindenkinek könnyen elérhető helyen
van, másrészt Székely Szabolcs révén könnyebb
volt a szervezők dolga, hiszen a nőszövetség felvál-
lalta az itteni háttérmunka oroszlánrészét. Az első
alkalommal 110 személy érkezett a tornára, idén
csak 65, nem jöttek el a hagyományosan résztvevő-
nek számító brassóiak és Sepsiszentgyörgy környé-
kiek, de van utánpótlás, mert ma már a bihariak és
nyírségiek is visszatérőnek számítanak.

A győztes Kokated kapusa, Pásztori Kupán István
teológiai tanár a nyolc alkalomból hétszer volt jelen,
és semmiért sem hagyná ki a TEPSI-t: mindig óriási
élmény, hiszen egyes kollégáival évente csupán
ennek a tornának a két napján tud találkozni, így
erősödhetnek a barátságok egy olyan valós világ-
ban, ahol nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a kap-
csolatokra. A sport mellett egymással megoszthatják
bújukat, keserűségeiket, de örömeiket is, míg a
sportban nagyon figyelnek, hogy lehetőleg senki
meg ne sérüljön, hiszen nem ér annyit a győzelem.
Ami a helyszínt illeti, itt hihetetlenül jól fogadják
őket. Kezdetben vándorkupának indult a TEPSI, az
első torna után azonban más szervező helyszín nem
akadt, a második után meg úgy döntöttek, hogy el
sem viszik innen a rendezvényt, „annyira ki van ta-
lálva ez a hely és az emberek, a közösség” – mondta
el Pásztori Kupán István, aki szerint csapatuk nem
számított a győzelemre, hisz új, „fércmunka” volt,
egy héttel a torna előtt több helyszínről álltak össze
a játékosok: Somogyi Botond, Bántó Tamás Szil-
veszter, Károly Károly, Péntek András, Pásztori
Kupán István, Éles Ferenc és Fehér Attila.

Szószékről a pályára, a TEPSI-kupáért
Gligor Róbert László

Eldőlni látszik a bajnoki cím sorsa a 4. ligában
Hat pontra növelte előnyét az éllovas Marosoroszfalu a 4. ligás labda-

rúgó-bajnokságban, miután szombaton 3-0-ra legyőzte a második helyen
álló Marosludas együttesét. További eredmények a 25. fordulóból: Maros-
vásárhelyi Atletic – Erdőszentgyörgy 1-0, Szováta – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 2-0, Marosvásárhelyi Juvenes – Kutyfalva 3-2, Marosvásárhelyi
MSE – Nyárádtő 6-3, Nagysármás – Ákosfalva 1-0. A Nyárádszereda –
Náznánfalva mérkőzést elhalasztották. Dános állt.

Ranglista
1. Marosoroszfalu 23 19 1 3 65-26 58
2. Marosludas 23 16 4 3 80-26 52
3. Juvenes 24 15 6 3 67-34 51
4. MSE 23 15 2 6 75-39 47
5. Nyárádszereda 23 12 3 8 69-50 39
6. Szováta 23 12 3 8 51-37 39
7. Atletic 23 10 3 10 61-43 33
8. Erdőszentgyörgy 23 9 4 10 44-52 31
9. Gaz Metan 23 9 2 12 44-61 29
10. Nyárádtő 23 8 0 15 40-55 24
11. Nagysármás 24 5 8 11 36-52 23
12. Dános 23 7 1 15 43-80 22
13. Kutyfalva 23 6 3 14 32-58 21
14. Náznánfalva 23 7 0 16 22-67 21
15. Ákosfalva 24 3 2 19 32-81 11



Korán kezdődött a 2017–18-as
idény a Marosvásárhelyi Maros
KK férfikosárlabda-csapata szá-
mára. Korábban, mint ahogy a
2016–17-es bajnokság befejező-
dött volna – a többiek számára.
Éppen ezért nem biztos, hogy ezt a
gyors kezdést várták volna a klub-
nál vagy a szurkolók. Maga a kez-
det azonban sokakat tölthet el
optimizmussal: Goran Martinić
még egy idényre aláírt. Azt sem
várta meg, hogy a mezőny legerő-
sebbjei egyáltalán foglalkozzanak
azzal, hogy kivel is tárgyalnak, ő
Marosvásárhely mellett döntött.

Elhatározása egyrészt várható
volt, hiszen többször is nyilváno-
san „szerelmet vallott” a város
iránt, másrészt azonban egy olyan
jelzés is, ami a klub jövője kapcsán
is optimizmusra adhat okot. Marti-
nić ugyanis mondta azt, hogy leg-
szívesebben itt fejezné be a
játékosi pályafutását, de azt is hoz-
zátette: csak akkor hosszabbít, ha
bizonyos feltételek teljesülnek, és
az anyagi biztonság is körvonala-
zódik. Márpedig – anélkül, hogy a
klub részéről egyértelmű biztosíté-
kokat kaptunk volna arra, hogy
nem ismétlődik meg az idei pénz-
válság – biztosan észlelt valamit,
tud olyan részleteket, amiről a köz-
véleménynek nincs tudomása, és
ami maradásra késztette.

A kérdés csupán az, hogy Mar-
tinić-e, akivel ismét megcélozhatja
a bajnoki címet a Maros KK, és
kire van még szükség mellette erre
a célra?

A montenegrói irányító kétség-
telenül az egyik legjobb kosárlab-
dázó, aki valaha megfordult egy
marosvásárhelyi kosárlabdacsapat
mezében. Elfogultságmentesen
azonban észre kell vennünk, hogy
nem a legjobb védő (márpedig a
védekezés nyeri a bajnokságokat,
mint tudjuk), ugyanakkor sok eset-
ben nehezen válik meg a labdától,
bár ilyen tekintetben sokat fejlő-
dött az utóbbi években. Más szóval
egészen biztosan van jobb is a pia-
con a posztján. De nagy valószínű-
séggel ő a legjobb, akit meg is tud
fizetni a klub.

Ebből kiindulva arra is választ
kaphatunk, hogy a mellé építendő
csapat szintjének is a felhasznál-
ható források nagysága szab majd
korlátot. A Maros KK az utóbbi
években mestere volt annak, hogy
a költségvetéséhez képest jobb csa-
patot hozzon össze, az új vezetőség
számára ez most a legnagyobb ki-
hívás.

Az idényt befejező csapat min-
den játékosával elégedett volt a
szakvezetés – ezt maga Szászgás-
pár Barnabás mondta, ezért min-
denkivel tárgyalnak. Mégis, elég
egyértelműnek tűnik, hogy ameny-
nyiben ugyanaz marad a keret, az
elődöntőbe jutást nem garantálja.
Mert való igaz, hogy a legtöbb já-
tékos hozta képességei legjavát,
csupán ezek a képességek nem
voltak mindig elégségesek. 

A légiósok közül egyedül Reed
az, akinél jobbat ezért a pénzért

aligha lehet találni. Đapa és Kalve
tisztességes képességű játékosok,
de nem garantálják a jobb ered-
ményt. Aztán ott van Marković
kérdése. A szerb bedobó fél lábon
játszott a Maros KK-nál. Ha ereje
teljében lesz, és van benne annyi
becsület, hogy maradjon annál a
klubnál, amely a visszatérést le-
hetővé tette a számára, rendkívül
sokat nyerne vele a csapat. De,
ismételjük, csakis ereje teljé-
ben...

Továbbá igazán elkelne a klub-
nál egy erős kosárlabda-iskolá-
ban nevelkedett center, amúgy is
hat légiós lehet az új bajnokság-
ban a keretben. Sajnos, a cen-
terposzt teljes biztonsággal
való lefedésére a Lázár-Sánta
kettős nem vált be, bár mindket-
ten remek második centerek len-
nének egy erős légiós mellett. A
nagy amerikai és szerb centerek
ellen azonban a legtöbbször alá-
rendelt szerepet játszottak,
hamar begyűjtötték a személyi
hibákat, és ekkora előnyt nem
lehet adni az ellenfeleknek. A
nagy baj az, hogy akkor viszont
egyiküket el kellene küldeni – és
igazából egyik sem ezt érde-
melné. No meg sajnálnánk ellen-
félként látni őket.

A gyors rajt előrevetíti, hogy
idén sokkal hamarabb választ ka-
punk mindezekre a kérdésekre,
mint tavaly, amikor a felkészülés
augusztusi kezdetén is voltak még
betöltendő posztok. És már ez is
garantálná a jobb szereplést. Van,
aki azt mondaná, hogy az európai
kupaszereplés kimaradása is segít
abban, hogy a csapat a bajnok-
ságra összpontosítson. Ez azon-
ban erősen vitatható. Cáfolja,
hogy a négy európai csapat közül
csak a Maros KK nem jutott elő-
döntőbe – és nem azért, mert az
Európa-kupában játszott. 

Új idénykezdet 
az előző befejezése előtt

Az utolsó olyan mérkőzést ját-
szotta a Marosvásárhelyi Mureşul
női kézilabdacsapata az A osztályos
bajnokság B csoportjában, amelyen
esélyesebbnek számított. A második
számú nagybányai csapat, az Ext-
rem otthonában Georgeta Bucin
együttese már az első félidőben
meggyőző előnyt dolgozott ki, ame-
lyet a második félidőben már csak
meg kellett őriznie. A marosvásár-
helyi csapatnak ezzel a sikerrel
megmaradt az elméleti esélye arra,
hogy a rangsorban a 3. helyen vé-
gezzen, ami pótselejtezőre jogo-
sítja. A gyakorlatban azonban ennek
kevés a valószínűsége, hisz miután

a következő játéknapon áll a maros-
vásárhelyi csapat, az utolsó két for-
dulóban a direkt feljutásért küzdő
két együttes, Slatina és a Nagybá-
nyai Minaur lesznek az ellenfelei. A
marosvásárhelyiek ezzel gyakorla-
tilag beleszólhatnak abba is, hogy ki
végez az első helyen, de csak két
győzelemmel biztosíthatják be a 3.
helyet, mert Resicabányának sokkal
könnyebb ellenfelei lesznek. 

A Mureşul kedden látogat ismét
Nagybányára, ahol ezúttal a Minaur
lesz az ellenfél, míg az idényt lezáró
hazai találkozóját május 14-én ren-
dezik Slatina ellen, a ligeti Sport-
csarnokban. (B. Zs.)

Mureşul: elméleti eséllyel 
a pótselejtezőre

Futóverseny 
Marosvásárhelyen

Félmaratoni futóversenyt rendezett vasárnap Marosvásárhely utcáin a
Mures Runners egyesület. A legkisebbek 1 kilométeres, a serdülők 2 ki-
lométeres távon adhattak számot képességeikről, míg a felnőttek egyrészt
a 4x5 kilométeres váltóversenyben, illetve az emberpróbálóbb 10 kilo-
méteres és 21 kilométeres távon tehették próbára magukat.
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Fotó: Nagy Tibor

Újraválasztották a sportági szövetség elnökét
Újabb elnöki mandátumot nyert a Román Kosárlabda-szövet-

ség elnöke: Horia Păunt újraválasztották a sportági föderáció ve-
zetőjévé a pénteken Bukarestben tartott tisztújító közgyűlésen. A
szavazati joggal rendelkező 198 küldöttből 170-en voksoltak rá
és mindössze 24-en ellenjelöltjére, Bogdan Rădulescura. Négy sza-
vazat érvénytelennek bizonyult. A két alelnöki tisztségre ketten
pályáztak: a bukaresti testnevelési egyetem dékánja, Alina Mo-
antă, valamint az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban
(NBA) a románok közül eddig egyedüliként szerepelt Gheorghe
Mureşan. Mindketten a küldöttek egyöntetű támogatásával nyer-
ték el a tisztséget, derül ki a tisztújító közgyűlés jegyzőkönyvéből,
amelyet a szövetség honlapján tettek közzé.

Eredményjelző
A férfikosárlabda Nemzeti Liga elődöntőjének eredményei

(három megnyert mérkőzésig tartó párharcok):
* Nagyszebeni CSU – Bukaresti Steaua CSM 79:84 és 88:80, az

összesített állás: 1-1;
* Kolozsvári U – Nagyváradi CSM CSU 86:73 és 103:96, az ösz-

szesített állás: 2-0.

A Maros KK idényéről a Marosvásárhelyi TVR-ben
Ma 17.40-től (ismétlésben kedden 11.10-től) a Marosvásárhelyi

TVR Sípszó után című sportműsorának meghívottja Béres Lóránt
és Szászgáspár Barnabás. A Maros KK új elnökével és főedzőjével
Szucher Ervin a nemrég zárult idényről és a jövő évad kilátásairól
beszélget. 

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 23. forduló: Nagybányai Ext-

rem – Marosvásárhelyi Mureşul 27-32 (13-21)
Nagybánya, Vasile Alecsandri-csarnok. Vezette: G. Biriş (Besz-

terce), P. Coroban (Beszterce).
Extrem: Bohotici (Baldean, Bocuţ) – Bota, Nichitean, Măgurean,

Sas, Paşca, Pop (Roatis, Rajkó, Snakovszki).
Mureşul: Grosu (Petruneag) – Moloci, Serediuc, de Oliveira,

Stângu, Fărcaş, Zsigmond (Rad, Bab, Burnete, Manole, Miron).

Eredményjelző
Az A osztály B csoportja 22. fordulójának eredményei: Köröskis-

jenői Crişul – Nagyváradi CSM 30-39, Dacia Mioveni – CSM Sla-
tina 24-36, Brassói CNE – Nagybányai Minaur 29-36, Temesvári
Universitatea – Nagybányai Extrem 39-40. A Sepsiszentgyörgyi
Sepsi SIC, a Resicabányai CSU és a Marosvásárhelyi Mureşul állt.

A 23. forduló eredményei: Nagybányai Extrem – Marosvásárhelyi
Mureşul 27-32, Nagybányai Minaur – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC
47-20, CSM Slatina – Brassói CNE 39-19, Nagyváradi CSM – Dacia
Mioveni 34-26. A Temesvári Universitatea, a Köröskisjenői Crişul
és a Resicabányai CSU állt.

A 24. fordulóban: Brassói CNE – Nagyváradi CSM 33-34, Körös-
kisjenői Crişul – Resicabányai CSU 26-31, Sepsiszentgyörgyi Sepsi
SIC – CSM Slatina 23-52. A Temesvári Universitatea – Nagybányai
Minaur mérkőzést május 10-én rendezik. A Nagybányai Extrem, a
Marosvásárhelyi Mureşul és a Dacia Mioveni állt.

Ranglista
1. Slatina 18 17 0 1 599-380 51
2. Minaur 17 15 0 2 626-411 45
3. Mureşul 18 13 0 5 527-462 39
4. Resicabánya 18 13 0 5 527-477 39
5. Extrem 19 10 0 9 622-596 30
6. Nagyvárad 18 10 0 8 543-547 30
7. Brassó 19 8 0 11 551-595 24
8. Temesvár 17 6 0 11 509-536 18
9. Mioveni 18 4 0 14 481-570 12
10. Sepsisztgy. 19 3 1 15 537-718 10
11. Köröskisjenő 19 0 1 18 511-741 1

Az, hogy Martinić (j) már most aláírt, azt jelentheti, hogy tud olyan részleteket, amiről a köz-
véleménynek nincs tudomása, és ami maradásra késztette. Fotó: Nagy Tibor

Bálint Zsombor
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ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

ELADÓ 50 méhcsalád. Ár megegye-
zés szerint. Tel. 0746-211-557. (825-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(888-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(888-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(888-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk május
8-án a héderfájai SZAKÁCS 
JOLÁNKÁRA halálának 12. évfor-
dulóján. Emlékét őrzi édesanyja,
fiai és családjuk. Nyugodjál bé-
kében! (890-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
8-án szeretett fiunkra, édesapára,
KARÁCSONYI CSABÁRA, aki 18
éve távozott szerettei közül. Em-
lékét őrzi szerető édesanyja, gye-
rekei: Lehel és Andrea, húga,
Adél. Köszönet azoknak is, akik
virágot visznek sírjára. Nyugod-
jon csendesen! Szerettei. (840-I)

„Mikor elmentél, kialudt egy csil-
lag. Az angyalok a mennyor-
szágba hívtak, de sajnos itt lent
elvesztettünk Téged, a legtisz-
tább angyalát a Földnek és az
Égnek.”
Szomorú szívvel és fájdalommal
emlékezünk május 7-én drága
kisfiunkra, JÁNOSI SZABOLCS-
KÁRA halálának nyolcadik évfor-
dulóján. Szívünkben örökké élni
fogsz, drága gyermekünk.
Az angyalok vigyázzanak rád.
Bánatos szülei, kistestvére, Or-
sika és a nagyszülők. (891)

Az idő múlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben meg-
marad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk május
8-ára, amikor drága bátyánk, a
széjkelyvajai születésű GÁL 
ALBERT hirtelen itt hagyott ben-
nünket. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvérei és
azok családja. (596)

ELHALÁLOZÁS

GYÁRFÁS MIKLÓS
(1939-2017)

„Legyen  meg a Te akaratod.”
Nyugodjál békében, Bátyám!

András és családja (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa, 

SZABÓ ANTAL 
életének 74. évében súlyos be-
tegség és méltósággal viselt
szenvedés után május 5-én
örökre megpihent. Földi marad-
ványait május 8-án, hétfőn 14
órakor helyezzük örök nyuga-
lomra a marosvásárhelyi római
katolikus temető felső kápolnájá-
ból. Nyugalma legyen békés! 

A gyászoló család. (915-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
Berekeresztúron született 

özv. PAP JENŐNÉ 
szül. GYÖRGY ESZTER 

az egykori Astoria vendéglő 
volt dolgozója 

május 6-án életének 91. évében
örökre megpihent. Temetése
kedden, május 9-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi reformá-
tus temető cinterméből. 

A gyászoló család. (922-I)

Fájó szívvel értesítem a rokono-
kat, ismerősöket, hogy szeretett
férjem, 

id. VAJDA ISTVÁN 
a vendéglátóipar volt dolgozója 
május 5-én súlyos szenvedés
után hirtelen elhunyt. Temetése
május 8-án 13 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi temetőben. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Bánatos felesége, Irén. (923-I)

Fájó szívvel búcsúzom drága jó
édesapámtól, 

id. VAJDA ISTVÁNTÓL. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Bánatos fia, István, menye, Márti
és szeretett unokája, Ingrid.
(923-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a nagyon szeretett férj, 

CSIKI LAJOS 
2017. május 5-én, hosszú szen-
vedés után, életének 76. évében
csendesen megpihent. Temetése
2017. május 9-én 13 órakor lesz a
maroskeresztúri temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 
Búcsúzik szerető felesége,
Jolán. Köszönöm a sok szép
együtt töltött évet. (924-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a nagyon szeretett édes-
apa, nagyapa, 

CSIKI LAJOS 
2017. május 5-én, hosszú szen-
vedés után, életének 76. évében
csendesen megpihent. Temetése
2017. május 9-én 13 órakor lesz a
maroskeresztúri temetőben, re-
formátus szertartás szerint. A Jó-
isten adjon örök nyugodalmat. 
Búcsúzik leánya, Edit, unokái:
Zsolti és Levente. (925-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a nagyon szeretett testvér,
nagybácsi, 

CSIKI LAJOS 
2017. május 5-én, hosszú szen-
vedés után, életének 76. évében
csendesen megpihent. Teme-
tése 2017. május 9-én 13 órakor
lesz a maroskeresztúri temető-
ben, református szertartás sze-
rint. 
Fájó szívvel búcsúzik testvére,
Rozika és családja. (926-I)

Fájó szívvel búcsúzik a szeretett
sógortól és nagybácsitól, 

CSIKI LAJOSTÓL 
sógornője, Baba, Andi, Zoltán és
Yvett. (927-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, testvér,
„nagyi”, anyós, rokon és jó
szomszéd, 

MAGYARI ÁGNES-ÉVA 
szül. Fülöp 

életének 75. évében május 5-én
eltávozott közülünk. Temetési
szertartása május 9-én 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi katolikus
temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (928-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

KOHÁRINÉ BERNÁD
EMESE KLÁRÁNAK

Budapestre: 
„Nem az a lényeg, hogy

múlnak az évek, 
hanem, hogy szeretve szép

az élet. 
Vannak álmaink, hittel telt az

élet, 
s mondhatom neked, Isten

éltessen téged!”
Szerető húgod, Ildikó,

sógorod, Csaba,
keresztfiad, Zoltán. (852-I)

Minden mulandó ezen a világon, mint a
harmat a letört virágon. Csak egy van,
ami a sírig vezet: szívünkben az örök
emlékezet.
Szeretettel emlékezünk a drága fiamra,
LUKÁCS ZSOLTRA halálának 4.
évfordulóján. 
Szeretettel édesanyja, testvére,
Levente és a nagyszülők: Mamici és
Tatici. 
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik Sándor) (834)

A temesvári vereség után a
második hazai mérkőzését is
elveszítette a Marosvásárhelyi
Szörnyek amerikaifutball-csa-
pata. Ezúttal a Bukaresti War-
riorstól szenvedett vereséget a
házigazda csapat, 6-13 arány-
ban. Pedig ezt a két ellenfelet
szerették volna legyőzni a rá-
játszásba jutás érdekében, hisz
a tavalyi két döntős ellen
eleve csekélyebb eséllyel in-
dultak. 

Az elején úgy tűnt, meg
lehet a győzelem, hisz Baló
Levente szerezte a mérkőzés
első touchdownját, azonban
hiába volt még néhány ígére-
tes támadása a Szörnyeknek,
szünet előtt néhány perccel a
bukarestiek, egy védelmi
hibát kihasználva, egyenlítet-
tek. Mivel egyik félnek sem
sikerült a jutalomrúgást érté-
kesítenie, a szünetben 6-6-ra
állt a találkozó.

Újrakezdés után a szépszámú közönség azt várta,
hogy a Szörnyek újabb pontokat gyűjt, azonban csak a
yardokat gyűjtögették a hazaiak, pontok nélkül az ered-
ményjelzőn. Mi több, a bukaresti védekező csapat saját
célterülete elé szorította a Szörnyek támadóit, és egy
elcsípett passzból újabb touchdownt értek el a vendé-
gek. Ezúttal a – játékvezetők által megismételtetett –
jutalomrúgás is eredményes volt, így 6-13-ra alakult
az eredmény.

Az eset annyira megzavarta a marosvásárhelyieket,
hogy hiába volt hátra még mintegy másfél negyed,

többé már nem tudták megközelíteni az ellenfél célte-
rületét, és védelemben is egyre többet hibáztak. Fe-
szültté vált a mérkőzés, az amerikaifutball-bajnokságot
jellemző fair play is néha megingott egy-egy kemé-
nyebb ütközést követő szóváltást követően, és a bírók
sem úszták meg szidás nélkül, de az eredmény maradt.

A Marosvásárhelyi Szörnyek utolsó mérkőzése az
alapszakaszban Bukarestben, a Rebels elleni talál-
kozó lesz május 20-án. Ha a tavalyi bajnok nyer, ami
papírforma, a Szörnyek ismét kiszorulnak a rájátszás-
ból, és az ötcsapatos bajnokság utolsó helyén végez-
nek. (bálint)

Kikapott a Szörnyek – idén sem lesz rájátszás?

Egy elcsípett passzból touchdownt értek el a vendégek a második félidőben, és ez annyira megzavarta
a marosvásárhelyieket, hogy hiába volt hátra még mintegy másfél negyed, többé már nem tudták meg-
közelíteni az ellenfél célterületét. Fotó: Nagy Tibor
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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.

Makfalva 
Polgármesteri Hivatala

2017. június 6-án 10 órakor írásbeli versenyvizsgát
szervez

a hivatal székhelyén, Makfalva 79. sz. alatt
a megüresedett REFERENSI köztisztviselői állás

betöltésére az adó- és illetékosztályon.

Általános részvételi feltételek:
Az 1999. évi 188-as számú, utólagosan módosított és kiegészített

törvény 54-es cikkelyében található előírások.
Meghatározott részvételi feltételek:
– érettségi diplomával igazolt középiskolai végzettség
– kommunikációs, indítványozási, felülbírálási készség
– középfokú számítógép-kezelés (Word, Excel, internet) 
– 6 hónap régiség a szakmában 
A jelentkezési dossziékat a polgármesteri hivatal székhelyén

lehet benyújtani 2017. május 22-én 15 óráig.
A versenyvizsgához szükséges bibliográfia és egyéb információk

megtalálhatók a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és webol-
dalán a www.ghindari.ro címen.

Szükséges iratok:
– kérvény (típuskérés)
– a személyazonossági igazolvány másolata
– a tanulmányi szintet igazoló dokumentumok, illetve azok az

okiratok, amelyek bizonyítják némely szakképzés befejezését 
– a munkakönyv másolata vagy esetenként szakmai tapasztalatot

igazoló okirat
– megfelelő egészségi állapotot igazoló bizonyítvány a háziorvos-

tól 
– erkölcsi bizonyítvány (büntetlenségi igazolás) 
– a politikai rendőrségi tevékenységéről szóló nyilatkozat
– önéletrajz
Bővebb felvilágosítás a 0265/584-112-es telefonon.

Vass Imre polgármester

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-kar-
bantartásra tapasztalt SZEMÉLYZETET, SZERELŐT, FESTŐT,
FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁ-
ROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
BUCSINON található vendégházba GONDOZÓT alkalmazunk. Jó
kereseti lehetőség, 2000–2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18792-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MO-
SOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (18818-I)
A nyárádtői GRANGE EE KFT. bútorfényező, készre dolgozó mű-
helyébe munkatársakat alkalmaz csiszolásra és patinázásra. Jutta-
tásaink: szállítás a munkahelyre, kialkudott bér és étkezési jegyek.
Tel. 0748-111-797, 0748-111-796. (18852-I)
A PC HOUSE fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, akkor jelent-
kezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon.
(59778)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz AUTÓSZERELŐT. Tel. 0723-650-004.
(832-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBERT alkalmaz. Tel. 0740-490-
325. (860)
TEXTIL-SZITAMŰHELYBE MUNKÁST keresünk. Munkaköri
leírás: matricák, sziták előkészítése számítógépen és ezek nyomta-
tása papírra, műanyagra vagy szövetre; nyomtatás előkészítése és
elvégzése; a nyomtatott anyagok csomagolása és szállításának elő-
készítése; információs támogatás az ügyfeleknek és az eladási osz-
tálynak; megrendelések befejezésének a követése. Az ideális jelölt:
szakmai tapasztalat legalább 1 év; számítógépes ismeretek (előny
Corel Draw); középfokú végzettség; felelős személy, rendezett, fi-
gyelmes a részletekre és kreatív. Az önéletrajzokat a következő e-
mail-címre várjuk: cariere@renania.ro vagy személyesen a
következő címre: Bodoni (Budiului) utca  68. szám, Marosvásár-
hely. Tel: 0265/264-656, fax: 0265/260 906. (sz.)
Az ALIAT AUTO KFT. AUTÓSZERELŐT, VILLAMOSSÁGI
SZAKEMBERT, BÁDOGOST alkalmaz a kamionműhelyébe.
Vonzó bérezés (3.000 lej). A jelentkezők önéletrajzát e-mailben vár-
juk a recrutari@mbo.ro e-mail-címre, illetve személyesen is lead-
ható a Dózsa György utca 304. szám alatt. Érdeklődni a
0265/252-098-as telefonszámon lehet. (18863)
MUNKATÁRSAT KERESÜNK ELŐKÖNYVELŐI munka-
körbe. Az önéletrajzokat kérjük a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá. Érdeklődni a 0265-313-888-as telefonszámon. (- I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Maroskeresztúr–Mezőpa-
nit–Marosszentkirály fejlesz-
tési régió LEADER-programja
pályázati lehetőségek bemu-
tatásával startolt április 26-
án a mezőpaniti művelődési
otthonban. A fejlesztési stra-
tégia közel 1,2 millió eurót
biztosít a térségnek, a kiírá-
sokra az elkövetkező három
évben önkormányzatok, civil
szervezetek, egyházak, vállal-
kozások pályázhatnak fej-
lesztésekre, programokra. A
térség LEADER-programját a
GAL3 Egyesület bonyolítja.

Források a fejlesztési ötletekhez 
A LEADER-program az Európai

Unió vidékfejlesztési politikájának
része, az Európai Bizottság által ki-
dolgozott négy közösségi kezdemé-
nyezés egyike. Neve a francia
megnevezés kezdőbetűiből áll, ami-
nek magyar jelentése: közösségi
kezdeményezés a vidék gazdasági
fejlesztése érdekében. Ezt azért is
érdemes megjegyezni, mert egye-
sek számára nem tiszta, mit is
takar ez a név, s hogy semmi köze
nincs a hasonló hangzású üzlet-
lánchoz. A program célja, hogy a
vidék fejlesztésére szánt uniós for-
rásokat ne elkülönített területeken,
ne a helyi közösség megkérdezése
nélkül, hanem a helyi köz- és gaz-
dasági szereplők, valamint a civil
szervezetek bevonásával használják
fel. 

– Az első LEADER pályázati be-
mutatón elhangzó lehetőségek, re-
ményeink szerint, az első három
évben sokat lendítenek majd a tér-
ség fejlődésén. Mindig az a helyes
út, ha előbb az ötlet születik meg,
hogy mit szeretnénk csinálni,
ehhez keresünk pályázati forrást,
és nem fordítva. Ahogy körülné-
zek, a jelenlevők által már ismer-
tetett ötletek alapján az a
meggyőződésem, hogy minden
résztvevő úgy jött, hogy van egy
elképzelése, s ahhoz szeretne for-
rásokat találni. 2015-ben Mezőpa-
nit, Marosszentkirály és
Maroskeresztúr községek önkor-

mányzatai, vállalkozói és civil szer-
vezetek létrehoztak egy egyesületet,
amely a GAL3 – helyi akciócsoport
– nevet viseli. Ennek az volt a cél-
kitűzése, hogy a térségben beindítja
a LEADER pályázati lehetősége-
ket. Ahhoz, hogy ma itt tartsunk,
fejlesztési stratégiát kellett össze-
állítani, amelyben világos célkitű-
zésként meg kellett határozni
olyan területeket, amelyek mentén
ez a régió elképzeli saját fejlődé-
sét. Ennek a stratégiának a kidol-
gozásában oroszlánrészt vállalt
Kovács Edit, Maroskeresztúr je-
lenlegi polgármestere, aki a kez-
deményezés projektvezetője volt.
Ez a stratégia olyannyira sikeres-
nek bizonyult, hogy míg az első
körben a pontozás alapján 480
ezer eurót nyertünk, ezt kiegészí-
tették 630 ezer eurós összeggel,
így 1,2 millió eurónyi lehívható
összeg áll rendelkezésre térség-
fejlesztésre a következő három
évben. Az egyesület mottója Érté-
künk a vidékünk! – ezt ábrázolja
az egyesület logója is – fogalma-
zott Bodó Előd Barna, Mezőpanit
polgármestere, a GAL3 egyesület
elnöke a pályázati bemutatón.
Kilenc intézkedés 

– kilenc lehetőség 
A kiírásokat, pályázati lehetősé-

geket Györfi Judit irodavezető is-
mertette. A fejlesztéseket kilenc
intézkedésbe csoportosították. Az
első intézkedés a kis léptékű és szo-
ciális infrastrukturális befekteté-
sekre ad lehetőséget, amelyben
projektenként 57,3 ezer euró hív-
ható le. A következő a zöldöveze-

tekbe való beruházás, a projekt ér-
téke 33,4 ezer euróig terjedhet.
Mindkét esetben a projekteket 90-
100 százalékban támogatják. Az
egyesületi befektetésekre szánt pro-
jektekre 26 ezer euró hívható le, a
kis- és középvállalkozások 57,3
ezer eurót pályázhatnak meg a nem
mezőgazdasági szektor fejlesztése
érdekében. Az 5-ös intézkedés
sport- és kulturális tevékenységekre
vonatkozik, itt projektenként 15,5
ezer euró hívható le. A kulturális és
természeti örökség megőrzésére
szánt projektekre legtöbb 38,2 ezer
euró pályázható meg. Az állandó ta-
nulást szavatoló projektekre 6,3
ezer euró, a társadalmi beilleszke-
dést elősegítő projektekre 15,3 ezer
euró, míg a mezőgazdasági beruhá-
zásokra 47,8 ezer euró hívható le,
ami a projekt költségeinek 90 szá-
zalékát fedezi. A kiírásokra 2017
második felétől lehet pályázni, a pá-
lyázati útmutató megjelenését kö-
vetően. 

– A programokat lebonyolító
GAL3 Egyesület székhelye a ma-
rosszentkirályi művelődési házban
– 188. szám – található, a projekt-
vezető Györfi Judit, további mun-
katársak: Fazakas Ildikó, Banga
Erzsébet és Gálfi Zalán Csaba. Az
iroda alkalmazottai naponta 10-13
óra között állnak az érdeklődők ren-
delkezésére, és választ adnak a pá-
lyázattal kapcsolatos valamennyi
részletkérdésre. Információk a
GAL3 Egyesület honlapján találha-
tók: leadergal3.ro, amelynek rövi-
desen a magyar nyelvű változata is
olvasható lesz.

Mezey Sarolta

Értékünk a vidékünk!
Startolt a LEADER-program Mezőpanitban
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Közlemény
A Coral Impex Kft. felhívja

a lakosság figyelmét, hogy
május 9–11. között rovarir-
tásra kerül sor Marosvásárhe-
lyen, közterületen és
magánterületen egyaránt, a
Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatallal kötött 2011.
szeptember 13-i 313-as kon-
cessziós szerződés alapján.
Rossz idő esetén az időpont
változhat. 

A felhasználandó szer ható-
anyaga a Deltametrin és a Ba-
cillus Thuringiensis, ezek az
Egészségügyi Minisztérium
által engedélyezettek, mérge-
zés szempontjából ártalmas-
nak (Xn) és irritálónak (Xi)
minősülnek. 

A Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társa-
ság, amely rágcsáló-, rovarir-
tást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterüle-
ten, lakótársulásoknál, ma-
gánházaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.


