
Az ünnepek országában
Senki se mondja, hogy nincsen jó dolguk a romániai állami alkal-

mazottaknak, hiszen egymást érik az ünnepek. Alig ért véget az egyik,
máris a nyomába lép a másik, s közben azok, akik vékony nyugdíjukat
számolgatják, sóvárogva nézik a televíziós adások híreit arról, hogy
a mini- vagy inkább a midivakációt hol töltik el a legtöbben. A ten-
gerparti vagy a hegyvidéki szállodák, panziók az alkalmazottaknak
biztosított üdülőjegyek révén sokak számára váltak hozzáférhetővé.
A turisztikai vállalkozások tulajdonosai pedig boldogan vállalják a
túlórákat is, hiszen a munka ünnepével meghosszabbított húsvéti va-
kációban a hírek szerint a népszerű üdölőhelyeken százszázalékos a
helyfoglalás. 

Ilyen ütemben épül az ország is, ünnepről ünnepre az újrakezdés
fáradtságával és a midivakációk előtti, elfusizott rövid napokkal.
Sokak szerint azért a kevés pénzért, amennyit keresnek, nem is érde-
mes többet dolgozni, a tessék-lássék bérért elég a tessék-lássék
ügybuzgalom. Ami ragadós, és jócskán megérinti azokat is, akik már
jó ideje megemelt fizetésért használják ki az ölükbe hulló szabadna-
pokat. Olyannyira, hogy akár be is nevezhetnénk „a legtöbb ünnep
országa” címre a Guinness Rekordok Könyvében. Ezt nem panasz-
képpen mondom, hiszen ilyenkor csitul a forgalom, lenyugszik és em-
beri arcát mutatja a város, békés lesz az utcakép. És a lelkivilágunkat
is megkímélik, hiszen a május 26-i európai parlamenti választások

1982-ben az UNESCO Nemzetközi Szín-
házi Intézetének egyik részlege, a Nem-
zetközi Táncbizottság javaslatára április
29-e nemzetközi táncnap vagy a tánc
világnapja lett. Időpontja a klasszikus
balett egyik óriása, a francia tánc- és
balettművész Jean-Georges Noverre
(1727–1810) születésnapja. 1983 óta a
Nemzetközi Táncbizottság égisze alatt
minden évben megünneplik az egész vi-
lágon. 

A nemzetközi táncnap nem titkolt céljai közé
tartozik a tánc népszerűsítése, hogy mind a ma-
gánéletben, mind a társadalomban egyre na-
gyobb hangsúlyt kapjon. 

Kétségtelen: a tánc az egyik legősibb kifeje-
zési forma. Talán az ősember idejében az első
barlangrajzok megjelenésekor vagy még azelőtt
(hiszen a mozgás számos formáját vélték kiol-
vasni ezekből a több tízezer éves üzenetekből)
létezett. A test nyelvén kifejezett üzenet, az ér-
zelmi töltet már a kezdetekkor közösségformáló,
alakító erővel bírt. Elég, ha a ma is fennmaradt

törzsi táncokra, rituálékra vagy akár a természeti
népek sámántáncaira gondolunk. Egy-egy kö-
zösség önazonosságát is jelöli, mély szimbolikus
értékkel bír, hiszen a világszerte kialakult moz-
gásformák (táncelemek, figurák) sajátos üzene-
tet hordoznak egy adott közösségben. A táncnak
kétségkívül kapcsolatteremtő, -fenntartó, -meg-
őrző szerepe van, a balettől a nép-, illetve társa-
sági táncokon át a rockig. S ne feledjük
egészségmegőrző, terapeutikus hatását. 

Nem épül mély-
garázs a főtéren
A marosvásárhelyi tanács múlt heti
ülésén a képviselőtestület döntött:
visszavonták a főtéri mélygarázs meg-
építéséről szóló, januárban elfogadott
határozattervezetet. ____________4.
Horgásztilalom van
Tekintettel arra, hogy a Mezőgazda-
sági és Vidékfejlesztési Minisztérium
54/76/2019-es rendeletével április 11.
és június 9. között horgásztilalmat ren-
delt el, április 15-én a prefektúrán az
érdekelt intézményekkel, horgásze-
gyesületekkel és környezetvédő szer-
vezetekkel értekezletet tartottak a
sporthorgászattal kapcsolatosan. ____________4.
Az év kenyere: 
rozsos, pityókás,
kovászos 
Az idei GastroPan nemzetközi sütő-
ipari, cukrászati és vendéglátóipari
szakkiállításon a csíkszentmártoni
Bocskor pékség kenyere harmadszor
nyerte el az Év Kenyere címet, miután
a pékség termékeivel 2012-ben, 2017-
ben is méltán érdemelte ki e rangos
elismerést. ____________6.
Lemaradt a kupa-
döntőről a CFR
Nem jutott döntőbe a Románia-kupá-
ban a Kolozsvári CFR, ugyanis a 3-1-
es hazai vereség után a múlt szerdai
visszavágón csak döntetlent játszott a
Gyurgyevói Astra otthonában.____________8.(Folytatás a 4. oldalon)Vajda György

Bodolai Gyöngyi 

Fotó: Barabási Attila-Csaba 
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IDŐJÁRÁS
Esős időszakok

Hőmérséklet:
max. 200C
min. 70C

Ma KATALIN, KITTI, holnap
FÜLÖP, JAKAB napja.
KATALIN: egyiptomi eredetű,
görög és német közvetítéssel ér-
kezett hozzánk. Jelentése: ko-
rona. Kitty a név angol
becézése. 
FÜLÖP: görög eredetű, jelen-
tése: lókedvelő.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. április 29.

1 EUR 4,7581
1 USD 4,2739

100 HUF 1,4768
1 g ARANY 175,4578

Jövő héten folytatódik a tanítás
A tavaszi vakáció után május 6-án, hétfőn megkezdődik az
iskola. Az oktatás még hat hétig tart, a nyári szünidő június
15-én kezdődik. A végzős évfolyamok számára hamarabb
véget ér a tanítás, a nyolcadikosok június 7-én, a tizenket-
tedikesek május 31-én köszönnek el iskolájuktól.

Idénynyitás a Víkendtelepen
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében
május elsején, szerdán délelőtt 11 órakor kezdődik a nyári
szezonnyitó rendezvény a Víkendtelepen. A 16 óráig tartó
rendezvényen a Jukebox & Bella Santiago együttes kon-
certezik.

Goran Bregovic-koncert a várban
Május elsején, szerdán 18 órakor Goran Bregovic szabad-
téri koncertjének ad otthont a marosvásárhelyi vár. Kedve-
zőtlen időjárás esetén a koncertet a sportcsarnokban
tartják. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal által szer-
vezett rendezvényre a belépés díjtalan.

Hulladékgyűjtés Mezőpanitban
Mezőpanit község önkormányzata és a helyi civil szerve-
zetek hulladékgyűjtést szerveznek. Gyülekező május 4-én,
szombaton reggel 9 órakor a polgármesteri hivatal udva-
rán, ahol kialakítják a csoportokat, és megbeszélik a cél-
pontokat. A gyűjtés után, 14 órakor a Lyukgödrében
kialakított lovaspályán lehetőség lesz lovagolni, szalonnát
sütni, piknikezni. A szervezők a szemétgyűjtéshez zsákot,
kesztyűt biztosítanak és a piknikezéshez szükséges éle-
lemről is gondoskodnak. Kapcsolattartó: Sikó László, tel.:
0787-723-733. 

Zeng a lélek – népdaltanulás
A Világló Egyesület Zeng a lélek címmel vár közös ének-
lésre mindenkit, aki meg szeretne ismerkedni a magyar
népdal táji jellegzetességeivel, vagy egyszerűen csak da-
lolni szeretne. A foglalkozás hat alkalmat ölel fel, az első
három együttléten mezőségi népdalokat tanulnak, a követ-
kezőkön széki énekekkel gazdagodnak a jelenlevők. Az
első találkozóra május 8-án, szerdán 19.30 órakor kerül
sor Marosvásárhelyen, a Bolyai utca 11. szám alatt. Fog-
lalkozásvezető: Molnár Rozália. Jelentkezni Virginás-Tar
Emesénél lehet a virginasemese@yahoo.com e-mail-
címen vagy Messengeren, jelentkezési határidő: május 6. 

Közeledik az országos felmérés
A második osztályosok országos felmérése május 7–10.
között zajlik, a magyar tagozatos diákok 7-én, kedden
anyanyelvi írásképességüket, 8-án, szerdán olvasni tudá-
sukat bizonyíthatják, 9-én matematikai ismereteikről, 10-
én románnyelv-tudásukról adhatnak számot. A
negyedikesek május 14-én román nyelvből, 15-én mate-
matikából, 16-án anyanyelvből mérettetnek meg. A hatodi-
kosok május 22-én a nyelv és kommunikáció, 23-án a
matematika és természettudományok multidiszciplináris
felmérőt írják meg. Mint ismeretes, a felmérőkön szerzett
pontszám tájékoztató jellegű, és nem kerül be az osztály-
naplóba.

Piacokat ellenőriztek
A jellegzetesen húsvéti élelmiszerek forgalmazását ellen-
őrizte április 19–25. között cégeknél és piacokon a Maros
Megyei Rendőr-felügyelőség gazdasági bűncselekménye-
ket vizsgáló ügyosztálya a megyei Állategészségügyi és
Élelmiszer-biztonsági Igazgatósággal közösen. Az ellenőr-
zés az adócsalás, valamint az illegális termékekkel való
kereskedelem megelőzése és kiszűrése végett zajlott. A
hatóság 13 pénzbüntetést rótt ki 24.400 lej értékben. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

30., kedd
A Nap kel 

6 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 29 perckor. 
Az év 120. napja, 

hátravan 245 nap.
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Megyei hírek

Tisztelt olvasóink! 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy hirdetési irodánk nyitvatartása

az ünnepek alatt a következő:
– április 30., kedd: 8–15 óra között
– május 1., szerda: 9–14 óra között
– május 2., csütörtök:  8–16 óra között.
Következő lapszámunk legközelebb május 2-án, csütörtökön jelenik

meg. 
Érdeklődni a 0742-828-647-es telefonszámon. 

Harmincegy hűséges előfizetőnk jelenlétében
sor került a Népújság által felajánlott havi nye-
remények kisorsolására. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Ma-
rosvásárhelyről 298 levél érkezett, vidékről 57.
A két vidéki nyertes: Jánosi Sándor (Maros-
szentgyörgy, Márton Áron u. 4/B/1. sz.) és Kiss
Juliánna (Szászrégen, Radnótfáji negyed 9/14.
sz.). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Márton Éva
(Slatina u. 6. sz.), Bereczki Viktor (Liviu Reb-
reanu u. 20. sz.), Szőcs Etelka (Moldovei u.
9/B/13. sz.) és Lengyel Izabella (Pandúrok u.
30/8. sz.). 

A 100 lej értékű Hűségtombola nyertese
Borda János előfizetőnk (Moldovei u.). 

A nyeremények átvehetők munkanapokon 9–
14 óra között a szerkesztőségben, az 57-es iro-
dában, telefon: 0742-828-647. 

Áprilisi nyerteseink

Fotó: Nagy Tibor

Borbély Ernő

Székelyruha-készítés mint
családi vállalkozás – kedden

az Erdély TV-ben
Kopasz Melinda csíkszeredai székely-

ruha-készítőt ismerheti meg a néző ma
20.30 órától az Artériák műsorban. Az
Erdélyi Magyar Televízió elérhető inter-
neten is, a Youtube-on és a Facebookon.

Búcsú Török Gáspár fotográfustól 
(Brassó, 1934. július 27. – 

Marosvásárhely, 2019. április 26.)
Török Gáspár 1934. július 27-én született Brassóban. Régi erdélyi történelmi

családból származik, ükapja Zeyk Domokos, rokona Vita Zsigmondnak és
Schnedarek Ervin fotó- és filmművésznek, amit több alkalommal – nem vélet-
lenül – hangsúlyozott. 1952-ben érettségizett a marosvásárhelyi Bolyai líce-
umban, 1956-ban elvégezte a Bukaresti Egyetem épületgépészeti szakát.
1959–63 között műszaki vezető volt a marosvásárhelyi építkezési trösztnél,
1963–89 között a kolozsvári ipari építészeti tröszt marosvásárhelyi telepén épü-
letgépészeti egységvezető, 1989–90-ben – nyugdíjazásáig – a minőségellenőrök
osztályvezetője volt. 

Talán ennyit lehetne mondani szakmai pályáról, azonban ennél több az az
életút, amelyet fotósként bejárt. A fényképezést hobbiként kezdte. 1965 óta mű-
vészi szinten alkot. Neve több évtizedes tevékenysége alatt összefonódott a
Marosvásárhelyi Fotóklubbal, amelynek tagja, alelnöke, igazi hajtómotorja,
lelke volt. Művészfotói napilapokban, folyóiratokban, szaklapokban (Fotográ-
fia) jelentek meg. 1979-ben vett részt először országos fotókiállításon. Ezt kö-
vetően haláláig több hazai és nemzetközi tárlaton szerepelt. Képeit a világ
minden rangos szalonjában kiállították. Több mint 60 hazai és 29 nemzetközi díjat nyert. 1988-ban AFIAP, 1995-
ben EFIAP, míg 2004-ben Excelent AAFR címmel tüntették ki. A Magyar Fotóművészek Világszövetsége Török
Gáspár marosvásárhelyi fotóművészt (EFIAP), a Marx József Fotóklub alelnökét 2015-ben életműdíjjal tüntette ki,
amelyet a szövetség az évi közgyűlésén vett át. Több egyéni kiállítása is volt: Marosvásárhelyen (1980, 1983, 1991),
Kézdivásárhelyen (1985), Székelykeresztúron (1986) és Csíkszeredában (1991). Az erdélyi fotográfia történetét lel-
kesen kutatta, erről rendszeresen tartott előadásokat, írt cikkeket. Több fotóalbum, kötet szerzője, szerkesztője és
társszerzője volt. 1991-ben Transilvania – Expo címmel fotókatalógust szerkesztett. Ugyanabban az évben az 50
éves érettségi találkozó alkalmából a Bolyai Farkas Líceum 1951–1952-ben végzett diákjainak visszaemlékezéseiből
állított össze kötetet Volt egyszer egy osztály… címmel. 2002-ben Adamovits Sándorral kiadták a kollégium történetét.
2004-ben a Lyra kiadó gondozásában megjelent Kivárt pillanatok című művészalbuma, majd 2014-ben Vallomások
képekben című fotóalbuma. A legbüszkébb a 2013-ban – hiánypótló kiadványként – megjelent Marosvásárhely, a
fotográfia városa című fotótörténeti tanulmánykötetére volt, amelyben a szakterületen közölt, illetve kevésbé ismert
írásait foglalta össze. Így ír erről a kötet előszavában Nagy Miklós Kund: „Török Gáspár rég rájött arra, hogy nemcsak
a látvány megörökítése válhat szenvedéllyé, a felfedezés öröme is tartós elégtételt nyújt. Akkor különösen, ha könyv-
tári búvárkodásainak az eredményeit a szélesebb közönséggel is megoszthatja. Így aztán a fotózás és az ehhez szer-
vesen kapcsolódó kiállító tevékenység mellett évek óta arra is időt szakít, hogy beleássa magát a fotográfia múltjába,
szóban és írásban tegye közzé, ha valamilyen ritkaságra, a köztudatból hiányzó tudnivalóra bukkan. Természetes,
hogy figyelme elsősorban arra irányul, ami a fényképészet, fényképművészet terén szűkebb pátriánkban történt, első
fotótörténeti cikkgyűjteménye ezért is erdélyi, vásárhelyi központú.” 

E néhány mondat tükrözi Török Gáspár igazi szenvedélyét a fotográfia, lokálpatrióta elkötelezettségét befogadó
városa iránt. Kifinomult, a részletekre is figyelő, a világ dolgai iránt érzékeny meglátással és láttatásmóddal alkotta
meg művészi képeit mind néprajzi témában, mind a tájképeket, szociofotókat, maradandót hagyva hátra örökségül
nemcsak a fotóművészet, hanem az erdélyi magyar kultúrtár számára. Kevesen tudják, hogy több ezer régi fényképet
gyűjtött össze, és arra is büszke volt, hogy számos, a fotográfia őskorából származó dagerrotípia tulajdonosa. Klub-
társaival arról álmodozott, hogy valamikor ezek egy marosvásárhelyi fotómúzeum tárát gazdagítják. Ennek a kivi-
telezését is örökségként hagyta hátra nekünk. A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub nemcsak művészeti mentorát,
tanácsadóját veszítette el, hanem azt az aktív embert is, aki élete utolsó pillanataiban is e kis közösségért dolgozott.
Oszlopos tagja és szervezője volt a marosvásárhelyi nemzetközi kiállításnak és biennálénak. A rendezvény az ő hoz-
zájárulása nélkül szegényebb, szerényebb lett volna. Igazi mentorunk volt. Több fiatalt segített fotóművészeti pá-
lyának kibontakozásában. Sokunk munkáját értékelte, ösztönözte azáltal, hogy – kapcsolatainak köszönhetően –
eljuttatta számos hazai és külföldi kiállításra. Méltón kapta meg a Magyar Fotóművészek Világszövetsége szakmai
elismerését „közéleti és társadalmi téren kiemelkedő munkásságáért, azért, hogy hosszú időn keresztül elismerésre
méltó tevékenységet folytatott, példamutató magatartást tanúsított, és ezzel a szakma hírnevét növelte”. Nemcsak a
marosvásárhelyi Marx József Fotóklub, hanem a marosvásárhelyi közösség is értékes embert veszített el. 

Szakmai elismeréssel, főhajtással és tisztelettel búcsúzunk tőle, és ígérjük, hogy művészi alkotásait, értékes gyűj-
teményét megőrizzük, emlékével együtt! 

Both Gyula, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub elnöke 



Nőttek a katonai kiadások
Tavaly a világ országainak katonai kiadásai elérték
az 1822 milliárd dollárt, ami a világ GDP-jének 2,1
százaléka; Románia a 40. helyen áll ebben a kate-
góriában – derül ki a Stockholmi Nemzetközi Béke-
kutató Intézet (SIPRI) frissen nyilvánosságra hozott
jelentéséből. Románia katonai kiadásai 2018-ban 18
százalékkal nőttek az előző évhez képest, és elérték
a 4,6 milliárd dollárt, vagyis a bruttó hazai termék 1,9
százalékát. A 2009-es évvel összehasonlítva Romá-
nia védelmi kiadásai 112 százalékkal nőttek a SIPRI
katonai kiadásokat tartalmazó adatbázisa (Military
Expenditure Database) szerint. Az első öt helyen az
Egyesült Államok, Kína, Szaúd-Arábia, India és Fran-
ciaország áll, míg Oroszország visszaesett a hatodik
helyre. (Mediafax)

Egymást követő földrengések
Két, a Richter-skála szerinti 3,5-ös és 3,3-as erős-
ségű, 17 másodperces időeltéréssel bekövetkező
földrengést mértek hétfő reggel Neamţ és Vrancea
megyében. Az első földrengés 1 óra 14 perckor és
29 másodperckor következett be Neamţ megyében,
200 kilométeres mélységben, az epicentrumához leg-
közelebb eső települések Piatra-Neamţ (18 km), Moi-
neşti (30 km), Comăneşti (34 km), Buhuşi (34 km) és
Békás (37 km), tájékoztat az országos földfizikai in-
tézet. A második földrengés 1 óra 14 perckor és 46
másodperckor következett be Vrancea megyében, 80
kilométeres mélységben. Az epicentrumhoz legköze-
lebb eső települések Odobeşti (43 km), Panciu (48
km), Oneşti (51 km), Nehoiu (53 km) és Slănic-Mol-
dova (53 km). Áprilisban eddig 18 földmozgást ész-
leltek Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2 és
3,9 közötti erősségűek voltak. Az elmúlt esztendő leg-
erősebb földrengését október 28-án mérték Buzău
megyében, ez 5,8-as erősségű volt, Székelyföldön
és Bukarestben is érezni lehetett. (Agerpres)

Tömbházba rohant egy busz
Négy személy megsérült hétfőn Bukarestben, amikor
a helyi közlekedési vállalat egyik busza – utasokat
nem szállított – belerohant egy tömbházba, miután
sofőrje elvesztette uralmát a jármű felett. A baleset-
ben érintett volt két mozgásban levő és két parkoló
személygépkocsi is. Négy személy szenvedett sérü-
léseket, őket a bukaresti sürgősségi egyetemi kór-
házba szállították. Valamennyi sofőrt szondáztatták,
senki sem fogyasztott szeszes italt, mielőtt volánhoz
ült volna. Az első információk szerint a busz fékrend-
szere hibásodott meg, később a helyi közlekedési
vállalat közölte, hogy nem volt gond a fékrendszerrel,
hanem a sofőr lett rosszul, akit kórházba szállítottak.
(Mediafax)

Illegális határátlépők
Tizenhat afganisztáni, iraki és szíriai állampolgárságú
személyt – köztük hat kiskorú – találtak meg a határ-
őrök a Nagylak II. – Csanádpalota határátkelőnél egy
autóalkatrészeket szállító haszongépjárműben, ame-
lyet egy török állampolgárságú személy vezetett. A
határrendészet tájékoztatása szerint vasárnap érke-
zett a határra a Törökországban forgalomba írt ka-
mion, volánjánál egy 26 éves török állampolgárságú
sofőr, aki a papírok szerint autóalkatrészeket szállított
Németországba. A határrendészek a dobozok között
16 személyt találtak – hat férfit, négy nőt és hat kis-
korút. Korábban valamennyien menedékjogot kértek
Romániában. A vizsgálatok során kiderült, a török
sofőr valamely nyugat-európai országba akarta szál-
lítani őket. A sofőr ellen migránscsempészet miatt, a
migránsok ellen pedig illegális határátlépésre tett kí-
sérlet miatt indul eljárás. (Mediafax)
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előtt a kellemetlen hírek közlését későbbre halasztják.
Ezt nyilatkozta legutóbb az oktatásügy nagy reformere
is, aki újabb forradalmi akcióra készül, miután a jól mű-
ködő romániai szakoktatást hajdanán úgy megrefor-
málta, hogy azóta sem lehet visszaépíteni. 

Ebben az ünnepi hangulatban szinte minden interne-
tes oldalon szembeszökik, hogy a mi nagy nyugalmunk-
kal szemben nemrégiben micsoda munka folyt a 260
milliós Indonéziában, ahol a választásokon 800.000
szavazókörben 193 millióan voksoltak öt szavazólapon.
A 950 millió szavazólapot megszámlálni egy nap alatt
akkora megterhelést jelentett, hogy 272 szavazatszám-
láló belehalt a fáradtságba, és 1878-an betegedtek meg
a túlterheléstől. A jelek szerint nálunkfelé a balesetek,
tűzesetek számát tekintve, no meg a túlevés miatt az ün-
nepek nyugalmába betegedtek meg, haltak bele – az or-
szágos statisztikák szerint – nem is kevesen. 

Még mondja valaki, hogy nincsen jó dolgunk!

Az ünnepek 
országában

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világHatszáz millió forint külhoni civil és egyházi 
szervezetek, vállalkozások gyermekbarát 

tevékenységének támogatására
Összesen 600 millió forintos ke-
rettel a szomszédos országokban
működő civil és egyházi szerveze-
tek, valamint vállalkozások gyer-
mekbarát tevékenységének
támogatására hirdetett pályáza-
tokat a magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkársága –
közölte Potápi Árpád János nem-
zetpolitikai államtitkár hétfői bu-
dapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus ismertette: a pályázati fel-
hívások célja olyan külhoni magyar civil
és egyházi szervezetek, valamint vállal-
kozások támogatása, amelyek gyermek-
barát tevékenységet folytatnak, gyer-
mekbarát szolgáltatást nyújtanak. Gyer-
mekbarát tevékenység alatt egyéni és
csoportos foglalkozásokat, tehetséggon-
dozást, családi programokat és fesztivá-
lokat, gyógypedagógiai fejlesztéseket,
gyermekbarát tevékenységhez kapcso-
lódó eszközbeszerzéseket, valamint sza-
badidős és sporttevékenységeket értenek
– jelezte.

Elmondta: a civil és egyházi szerveze-
tek gyermekbarát tevékenységét 300
millió forinttal támogatják. A felhívásra
jelentkezhetnek horvátországi, romániai,
szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy uk-
rajnai székhelyű, adószámmal vagy nyil-
vántartási számmal rendelkező,
bejegyzett és folyamatosan működő civil
szervezetek, egyházak, egyházi jogi sze-
mélyek, valamint ezek hitéleti, nevelési-
oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy
szociális tevékenységet ellátó intézmé-
nyei. A megpályázható támogatás ösz-
szege 250 ezer forinttól 2 millió forintig
terjed, a megvalósítási időszak 2020.
május 1-ig tart. 

A másik pályázat a vállalkozások
gyermekbarát tevékenységének támoga-

tását célozza, szintén 300 millió forintos
kerettel.

Pályázhatnak horvátországi, romániai,
szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy uk-
rajnai székhelyű, adószámmal rendel-
kező, 2018. január 1-je előtt, a helyi
jogszabályoknak megfelelő hatósági
nyilvántartásba bejegyzett, működő, ma-
gyar mikro- vagy kisvállalkozások.

A kérhető támogatás egymilliótól há-
rommillió forintig terjed, a megvalósí-
tási időszak szintén 2020. május 1-ig
tart.

A jelentkezéseket május 28-án délután
2 óráig várják, további információk a
www.bgazrt.hu oldalon találhatók.

Az államtitkár hangsúlyozta: meggyő-
ződésük, hogy a társadalom és a nemzet
alapja a család. Idézte a Magyar Állandó
Értekezlet (Máért) 2018-as zárónyilatko-
zatát, amely kimondta: a Máért tagszer-

vezetei egyetértenek abban, hogy a ma-
gyar nemzet alapját a magyar családok
jelentik. Megállapodnak abban, hogy
programjaik és tevékenységük 
fókuszába a családok támogatását helye-
zik.

Ezt a szemléletet próbálják erősíteni
az anyaországban és a határon túl – mu-
tatott rá Potápi Árpád János, aki kie-
melte: az a céljuk, hogy a külhoni
magyar területeken is növekedjen a gyer-
mekvállalási kedv, és minél több magyar
gyermek szülessen, akik erős magyar
identitású felnőttekké válnak. Ehhez pró-
bálnak lehetőségeikhez mérten segítsé-
get nyújtani és támogatni mindazokat,
akik a magyar családok életét, jólétét se-
gítik – óvónőket, tanítókat, gyermekor-
vosokat és gyermekpszichológusokat,
szakképző intézményeket, vállalkozókat,
szervezeteket – nyomatékosította. (MTI)

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára     Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Megalakult az Erdélyi Magyar Fesztiválszövetség 
Az Erdélyi Magyar Fesztiválszö-
vetség megalakulását jelentették
be pénteken Kolozsváron, a szer-
vezet szorosan együtt kíván mű-
ködni a Magyar Fesztivál
Szövetséggel – közölték a kezde-
ményezők sajtótájékoztatón.

A Kincses Kolozsvár Egyesület kez-
deményezésére létrejött Erdélyi Magyar
Fesztiválszövetség hosszú távú céljai kö-
zött szerepel, hogy átfogó ernyőszerve-
zet legyen, amelynek Erdély
legjelentősebb fesztiváljai a tagjai.

Első körben a szervezethez az erdélyi
kulturális magyar városnapokat szervező
helyi egyesületek csatlakoztak, hiszen az
ötlet a Kolozsvári Magyar Napokat
(KMN) szervező Kincses Kolozsvár
Egyesülettől származik, amely idén ün-
nepli a KMN alapításának tizedik évfor-
dulóját. Ebből az alkalomból
augusztusban Kolozsváron a magyar
napok keretében be fognak mutatkozni
Erdély többi magyarlakta városainak
fesztiváljai is.

Eddig főleg a szórványban vagy az in-
teretnikus környezetben működő magyar
kulturális városnapok szervezői csatla-
koztak az egyesülethez, közöttük van a
marosvásárhelyi Forgatag, a nagybányai
Főtér Fesztivál, a Brassói Magyar
Napok, a szatmárnémeti Partiumi Ma-
gyar Napok, a nagyváradi Szent László
Napok, valamint a Hunyad és a Fehér
megyei magyar napok szervezői.

Az Erdélyi Magyar Fesztiválszövet-
ség ideiglenes elnöke Szabó Lilla lett, aki
a kolozsvári sajtótájékoztatón elmondta:
évek óta érlelődik a szervezet létrehozá-
sának terve, amely szakmai együttműkö-
dések kialakításával, workshopok és
előadások szervezésével kívánja segíteni
tagszervezeteit. A cél az, hogy jobban

megismerjék egymást, akár jogi, gazda-
sági tanácsokat adjanak egymásnak,
hogy így könnyebben hidalják át a kü-
lönböző nehézségeket. Tervük az, hogy
egész Erdélyre kiterjedő működőképes
hálózatot hozzanak létre. A további tag-
szervezeteket előbb feltérképezik, majd
meghívják őket is a szövetségbe. Szabó
Lilla elmondta: egy 2015-ös kimutatás
szerint Erdélyben mintegy 300 különféle
városi rendezvény létezik. Tervezik egy
közös honlap létrehozását, valamint az
erdélyi fesztiválnaptár elkészítését. Ro-
mániában nincs hagyománya a fesztivál-
szövetségeknek, az erdélyi lesz az első,
amelyet hivatalosan is bejegyeznek –
hangzott el a sajtótájékoztatón.

Az Erdélyi Magyar Fesztiválszövet-
ség szakmai együttműködést kíván ki-
alakítani a 2002-ben alakult Magyar
Fesztivál Szövetséggel, amelynek képvi-

seletében Márta István elnök köszöntötte
az erdélyi ernyőszervezet megalakulását.
Elmondta, hogy az általa vezetett szövet-
ségnek 220 tagja van, amelyek 280 fesz-
tivált képviselnek.

Magyarországon több mint 4 ezer
fesztiválszerű rendezvény létezik, ezért
kénytelenek voltak kidolgozni egy minő-
sítési rendszert, amely Európában is pél-
damutatóvá vált – hangoztatta.
Magyarországon a lakosság számarányá-
hoz képest nagyon színvonalas fesztivá-
lokat szerveznek, ezt az európai
szövetség is elismeri – tette hozzá.

Úgy értékelte, hogy igazi Kárpát-me-
dencei összefogás jött létre azáltal, hogy
megalakult az Erdélyi Fesztiválszövet-
ség, illetve hogy ennek egyes szervezetei
már tagjai a Magyar Fesztivál Szövet-
ségnek is – mondta Márta István.
(MTI)

Fotó: Facebook/Bereczky Sándor
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Egyik legkeményebb válfaja a sporttánc, de is-
mertek azok a módszerek is, amelyekkel mozgás-
sérülteket vagy testi fogyatékkal élőket 
gyógyítanak. A tánc, még ha nem is gyakoroljuk
rendszeresen, jelen van mindennapi életünkben,
mozgásunkban, a párkereső rituálékban (bulikon),
önkifejező formáinkban, vagy úgy, hogy egyszerű
nézőként, hallgatóként, fogyasztóként részt ve-
szünk egy-egy táncművészeti előadáson. 

Annak ellenére, hogy a tánc és a zene a legősibb
emberi kultúra része, kevés azon országok száma,
ahol a tánc, illetve a táncművészet részét képezi a
hivatalos oktatási rendszernek. Ilyen szempontból
mi szerencsés kivétel vagyunk, hiszen ha például
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemre gondo-
lunk, van magas szintű táncművészeti képzés, és
lépések történtek azért, hogy a néptáncot is ha-
sonló módon oktassák. Hogy van igényünk a
táncra – és igazoljuk hasznát, fontosságát társadal-
munkban –, mi sem bizonyítja jobban, hogy egyre
többen íratják be gyerekeiket néptánccsoportba, de
sokan járnak társaságitánc-oktatásra is, és igen
népszerű (Maros megyében különösen) a sport-
tánc, hiszen Szászrégenben külön szakiskola léte-
sült. Van tehát lehetőség és intézményes keret arra,
hogy tájainkon a tánc bármely műfaját a magunk
és mások örömére gyakoroljuk, tanuljuk, tanítsuk,
átadjuk a következő nemzedéknek. 

A Maros Művészegyüttes nyolc éve ünnepli a
tánc világnapját, öt éve villámcsődületet szervez,
az idén is Marosvásárhelyen több helyszínre kivo-
nultak táncosaik. 

A tánc világnapja 
(Folytatás az 1. oldalról)

Horgásztilalom van
Tisztábbak a folyók, mégis csökken a halállomány 

Tekintettel arra, hogy a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium 54/76/2019-es
rendeletével április 11. és jú-
nius 9. között horgásztilalmat
rendelt el, április 15-én a pre-
fektúrán az érdekelt intézmé-
nyekkel, horgászegyesü-
letekkel és környezetvédő
szervezetekkel értekezletet
tartottak a sporthorgászattal
kapcsolatosan. 

Az említett rendelet (amelyet az
érdekelteknek tanácsos tanulmá-
nyozni) a Maroson, a Kis- és Nagy-
Küküllőn, illetve a Nyárádon több
szigorúan védett helyet jelöl meg. A
Maroson például több övezet van,
ahol az említett időszakban ajánlott
olyan körülményeket teremteni,
amelyek elősegítik a halszaporodást
(ívást). Március 29-én megjelent a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztérium 252-es rendelete,
amely némiképpen módosítja a ha-
lászatra és sporthorgászatra vonat-
kozó korábbi jogszabályokat. Ezek
szerint mind a Duna-deltában, mind
az ország folyó- és állóvizeiben ki-
zárólag az Országos Halászati és
Halgazdasági Ügynökség (Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acva-
cultură) által láttamozott, valamely
elismert és a jogszabályoknak meg-
felelően létrejött horgászegyesület
által névre szólóan kibocsátott en-
gedéllyel szabad horgászni. A hor-
gászegyesületek az ügynökséggel
10 évre szóló szerződést kell kösse-
nek, amivel felvállalják a bérbe
adott folyóvízszakasz vagy halastó
gondozását is. Az engedélyeket ter-
mészetesen nemcsak a horgásze-
gyesületek által gondozott
övezetekben lehet használni, hanem
máshol is, az egyesületek között lé-
tező kölcsönös egyezmény alapján,
anélkül, hogy meghaladnák a szak-
tanulmányok alapján halfajonként
megszabott évi kifogott mennyisé-

get. Mint ismeretes, a korábbi ren-
deletek szerint a horgászok – az
egyesületek közvetítésével – köte-
lesek jelenteni az országos ügynök-
ségnek a kifogott mennyiséget. Ezt
az egyesületek által kibocsátott és
kézbesített nyomtatványokkal tehe-
tik meg. Az előző évi jelentéseket
minden év február 28-ig kell elkül-
deni az ügynökséghez. Ezzel az in-
tézkedéssel szeretnék követni a
halállomány alakulását. Az említett
rendelet 15. cikkelye azt is ki-
mondja, hogy a horgászegyesületek
– az ügynökséggel kötött szerződé-
sek alapján – kötelesek feljavítani a
halállományt „betelepítéssel, ikrá-
zással” vagy a meglévő óvásával.
Ellenkező esetben az ügynökség
felbonthatja a szerződést a horgász-
társasággal, és így automatikusan a
tagok horgászati joga is megszűnik. 

Nagy Zsigmond alprefektus tájé-
kotatott, hogy a találkozón a kör-
nyezetvédelemi ügynökség és a
vízügyi igazgatóság képviselői el-
mondták, hogy az előző évekhez vi-
szonyítva a folyóvizek egyre
tisztábbak. Ennek ellenére a hor-
gászegyesületek jelentése alapján
az tapasztalható, hogy csökken a
halállomány. Ha a természetes kö-
rülmények adottak arra, hogy fenn-
maradjanak a folyóvizekben levő
halfajták, akkor a csökkenés egyik
oka a vadorzás. 

Ennek megfékezésére – a ko-
rábbi jogszabályok alapján – lehe-
tővé tették, hogy a
horgászegyesületek szerződést kös-
senek a csendőrséggel, mivel az
előbbieknek nincs joguk büntetése-
ket kiróni. Megyénkben három hor-
gászegyesület működik. A
legnagyobb a Maros Megyei Sport-
horgászok és Vadászok Egyesülete
(AJVPS), amelynek több mint 8000
tagja van, ezenkívül létezik a Szo-
váta 2008 és a segesvári Küküllő
(Târnava) Horgászegyesület is.
Három éve az egyesületek és a
csendőrség közötti egyezmény
(protokollum) alapján közös ellen-
őrzést végeznek. A találkozón a hor-

gászegyesületek és a csendőrök
közös akciótervet mutattak be,
amelynek alapján a horgásztilalom
idején fokozottan ellenőrzik a fo-
lyókat és az állóvizeket. A Sabin
Motora csendőralakulat nyilvántar-
tása szerint tavaly (nem csak a hor-
gásztilalom időszakában – sz.m.)
mintegy 90 ellenőrzést végeztek,
amelyen 229 csendőr vett részt, 96
intézkedést hoztak, ezek közül 44
alkalommal figyelmeztették a hor-
gászokat, illetve 55 bírságot róttak
ki összesen 16.800 lej értékben. 

A megyei egyesületnek 18 vad-
őre van, akik nemcsak horgászatra,
hanem a vadállományra is felvi-
gyáznak. Létszámuk messze nem
elegendő arra, hogy megfelelő ha-
tékonysággal lépjenek fel a vador-
zók ellen. A másik két egyesület is
alig biztosítja a területük ellenőrzé-
séhez szükséges őröket. A találko-
zón az érintettek felkérték a megyei
rendőrség képviselőit, hogy szólít-
sák fel a helyi rendőrség köteléké-

ben szolgálatot teljesítő rendőröket,
hogy gyakrabban végezzenek járőr-
szolgálatot a folyóvizek, halastavak
környékén, és jelezzék, ha rendelle-
nességet tapasztalnak. Különösen
fontos a fokozott figyelem a Maros
völgyében, ahol évente többen is
jelzik, hogy egyesek, megélhetési
okok miatt, villanyárammal (a vas-
úti hálózathoz csatolt vezetékek-
kel), hálóval és akasztásos
módszerekkel törvénytelenül irtják
a halállományt. 

Ebben az időszakban különösen
oda kell figyelni a Ratosnya kör-
nyékén ívó galócára (Hucho
hucho), amely igen ritka halfaj, és
természetes körülmények között a
Maroson kívül csak a Lotru folyó-
ban él. Ízletes húsa, ikrája miatt
igen sokan kifogják. Korábban a
szóban forgó helyre egy térfigyelő
kamerát állítottak, amely eltűnt. Az
idén a Milvus Csoport Madártani és
Természetvédelmi Egyesület ön-
kéntesei felajánlották, hogy április

25-étől a helyszínen sátoroznak, és
éjjel-nappal őrzik az ívóhelyet a 
vadorzóktól. 

A tanácskozáson következtetés-
ként elhangzott az is, hogy a fel-
ügyelet és az ellenőrzés mellett igen
fontos a halállomány szaporítása,
amelyre az egyesületeknek kell
megtalálniuk a megoldást. S bár a
környezetvédelmi és vízügyi szak-
emberek szerint javult a folyóvizek
minősége, a parton – a megye majd-
nem minden településén – lehan-
goló kép, valóságos szeméttelepek
fogadják az arra járókat, és e sze-
métkupacokat nem a sporthorgá-
szok hagyják maguk után. Így a
környezetvédők, horgászegyesüle-
tek, a csendőrség és a rendőrség
mellett az önkormányzatoknak is
lépniük kellene azért, hogy megfe-
lelő környezetet teremtsenek a
sporthorgászoknak, azoknak, akiket
ez az ősrégi hobbi és a természet
szeretete csábít a folyó- és/vagy tó-
partokra. 

Ülésezett a marosvásárhelyi tanács
Most már biztos: nem épül mélygarázs a főtéren

A marosvásárhelyi tanács múlt heti
ülésén a képviselőtestület döntött:
visszavonták a főtéri mélygarázs
megépítéséről szóló, januárban el-
fogadott határozattervezetet. Egy
héttel korábban, a költségvetés vi-
tája során már más rendeltetést
adtak a szóban forgó beruházásra
felvett hitelnek, úgyhogy most már
valóban elmondható: nem lesz éve-
ken át építőtelep a város főterén,
mélygarázs építése címen. 

Az ülés napirendjén több mint hatvan
határozattervezet szerepelt, ezek közül né-
hányat – például a Cuza Vodă utca javítá-
sának pénzügyi mutatóira vonatkozót és
más, szociális jellegűeket – még a tanács-
kozás megkezdése előtt elhalasztottak.
Kétségtelen, hogy a mélygarázs építéséről
szóló tervezet visszavonása kapcsán lehe-
tett vitára számítani. A márciusi ülésen a
tervezetet a jegyző javaslatára visszavonta
a kezdeményező, a POL, mivel 30 napig
közvitára volt bocsátva. Magyary Előd, az
RMDSZ frakcióvezetője módosító indít-
ványt fogalmazott meg, hangsúlyozva, a
mélygarázsra a hitelt felvették, de a költ-
ségvetésből visszavonták, így más beru-
házások finanszírozására kell fordítani.
Többek között utcák javítására, parkok ki-
alakítására, autóbusz vásárlására, kerék-
pársávok kialakítására, emeletes parkolók
építésére – tette hozzá. Tatár Lehel (POL)
arra figyelmeztetett, hogy ha a főtéri

mélygarázs megépülne, elszabotálná a
főtér sétatérré alakításának lehetőségét.
Hozzátette, az európai nagyvárosokban a
trend a gépkocsiforgalom kitiltása a város-
központokból, Marosvásárhelynek is ezt
kellene tennie. Benedek Theodora (PNL)
álláspontja az volt, hogy szükség van erre
a mélygarázsra, és arra várt választ a jegy-
zőtől, hogy az e célra felvett bankhitel ren-
deltetése megváltoztatható-e? Cătană
Dianora Monica jegyző szerint a hitel más
célra való felhasználása „jogilag rendben
van”, de ha a hitelszerződés eredeti célja
megszűnik, öt napon belül értesíteni kell
a bankot a módosításról. A tervezetet
végül a testület Magyary Előd módosító
javaslatával megszavazta. Az RMDSZ
marosvásárhelyi szervezete a tanácsülést
követően közleményben szögezte le, hogy
Marosvásárhelyen sajnálatos módon nem
egy jól átgondolt városfejlesztési straté-
giáról vitáznak, hanem – a városvezetés
vízióhiánya miatt – sokkal inkább légből
kapott ötletekről. A marosvásárhelyi
RMDSZ nem akarta akadályozni a város-
vezetés által meghirdetett terveket, „en-
gedték, hogy a kezdeményezők maguk
jussanak el addig, hogy lefújják a saját
projektjüket”. 

Sajnálatosnak nevezték, hogy amíg a
határozattervezet a törvényes transzparen-
cia időszakában volt, és bárki vélemé-
nyezhette, egyetlen szakértői vélemény
sem került iktatásra. A közlemény szerint
„a kölcsönt, amelyet a mélygarázs megva-
lósítására vett fel a városvezetés, átcso-
portosítottuk más városfejlesztési

projektekre, és ezzel együtt leszavaztuk a
másik lufiprojektet is, a 89 milliós hitelt,
ami hosszú évekre eladósította volna a vá-
rost”. 

A testület viszont nem támogatta azt a
két másik tervezetet, amelyek egyike a
Mureş Mall melletti telek, a másik a Szín-
ház mögötti terület megvásárlása érdeké-
ben lehetővé tette volna a tárgyalások
megkezdését. Mózes Levente (RMDSZ)
szerint mindkét terület magántulajdonban
van, Magyary Előd szerint műszaki leírást
fognak kérni, hiányos információk alapján
nem tudtak dönteni. „Az RMDSZ-frakció
is akarja az emeletes parkolókat, egy kö-
vetkező tanácsülésen, ha több információ
birtokában leszünk, újratárgyaljuk ezt a
kérdést” – tette hozzá a frakcióvezető. A
képviselők ismét elhalasztották a Horea
utca 23. szám alatti ingatlan, a volt 4-es is-
kola megvásárlására vonatkozó tervezetet.
Magyary Előd a Népújságnak elmondta,
azt remélik, hogy a tulajdonos enged az
árból, bár a szakértői elemzés által meg-
állapított piaci ár szinte megegyezik a tu-
lajdonos által kért vételárral. 

A testület határozatot fogadott el arról
is, hogy anyagi támogatást nyújt azoknak
a pároknak, akiknek Marosvásárhelyen
születik gyerekük. A 2000 lejes segély fel-
tétele, hogy a szülők egy évet munkaszer-
ződéssel dolgozzanak Marosvásárhelyen
– mondta Magyary Előd. Radu Bălaş
(POL) módosító javaslatát, hogy minden
Marosvásárhelyen örökbe fogadott gyerek
után azonos összeggel támogassa az ön-
kormányzat az örökbe fogadó szülőket, a
testület elutasította.

Antalfi Imola

Vajda György

Horgászok a Maros partján Fotó: Nagy Tibor (archív)
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A természet kalendáriuma (CCCLV.)
Az ENSZ 2000-ben döntött arról, hogy áp-

rilis 26-át a világ fejlődéséhez és haladásához
meghatározó módon hozzájáruló alkotók vi-
lágnapjává nyilvánítja.

Mai sétámat, kedves Olvasóm, kissé távo-
labb ejtem meg: olyan helyen, ahol sok ün-
nepeltje lehet eme világnapnak.

Húsvétkor Páduában jártam, Itália máso-
dik s egyben a világ ötödik legrégebbi egye-
temének városában. Az egyetemet 1222-ben
alapították. Jelmondata – Universa universis
patavina libertas. (Paduában a szabadság
mindenki számára egyetemes) – árulkodik
mindenkori hitvallásáról. Kezdetektől fogva
a cismontanesek, azaz itáliai diákok mellett
az Alpokon túlról érkezett, ultramontanes di-
ákjai is voltak. A XV. századtól az egyetem
kutatásairól is híres volt, különösen az orvos-
tudomány, a csillagászat, a filozófia területén.
Itt tanult Kopernikusz, William Harvey, a
kettős vérkeringés felfedezője és leírója, 
Báthory István fejedelem, a költő Torquato
Tasso, de még Giacomo Casanova is. Az
egyetem elsőként tanított orvostudományt,
még 1222-ben, s adott otthont a legrégebbi
fennmaradt állandó anatómiai bemutatóte-
remnek 1595-ből. Andreas Vesalius anató-
mus itt nyitotta meg katedráját műtéti
anatómia címen. Galileo Galilei 1592–1610
között a matematikai tanszék vezetője volt. A
modern Padovai Egyetem ma is fontos sze-
repet játszik a kutatás területén is.

A botanikus kertje vonzott oda. Az 1545-
ben létrehozott kert nem csupán a világ első
botanikus kertje, de azóta is állandóan műkö-
dik. Örök életű. Az Orto Botanicot, akkori
nevén a Hortus simpliciumot, a velencei sze-
nátus rendeletére, legfőképp gyógynövények
termesztésére hozták létre. A páduai orvos-
tanhallgatók ettől kezdve már az élő növé-
nyeket tanulmányozhatták és pontosan
azonosíthatták. A Hortusban termesztett nö-
vények leginkább gyógyszerek forrását jelen-
tették. A XVI. században a botanikai
tudományok új irányt indítottak el: a botani-
kusok nem csak gyógyászati tulajdonságai-
kért, hanem átfogóan kezdték el megismerni,
tanulmányozni a növényeket.

Mivel a gyógynövények értékesek voltak,
és sokszor helytelenül használták fel, meg
kellett őket védeni az illetéktelenektől, és egy
kapukkal ellátott kör alakú falat, Hortus cinc-
tust építettek, s szigorú szabályokat határoz-
tak meg a látogatóknak. Egy 1568-as
térképen már látható a kert eme részének kör-
körös szerkezete, amely a mai napig ugyan-

úgy néz ki. A XVI. század végére a kertben
termesztett fajok száma több mint ezerre volt
tehető, ezek nem csak gyógyhatású növények
voltak. A Velencei Köztársaság terjeszkedé-
sének köszönhetően számos új egzotikus nö-
vényt hoztak be a kertbe, ahol először éltek
az eredeti élőhelyüktől távol. Ilyen volt az or-
gona (Syringa vulgaris) 1565-ben, a napra-
forgó (Helianthus annuus) 1568-ban, a
krumpli (Solanum tuberosum) és néhány jáz-
min- (Jasminum) faj 1590-ben, a rebarbara
(Rheum rhaponticum) 1612-ben. A kertben
található növények száma sokat változott az
évszázadok során. A XIX. század folyamán
már elérte a 16 ezres fajszámot is. Jelenleg
több mint 7000 növényfaj található itt. Sok
több száz éves növény több évszázados gyűj-
tés eredménye. A páduai botanikus kert 1997
óta a világörökség része.

A mostani növények közül több is szárma-
zik a legkorábbi évekből.

Külön, speciális, nyolcszögletű üvegház
védi a 434 éves, 1585-ben ültetett hatalmas
európai törpepálmát (Chamaerops humi-
list), más néven lószőrpálmát, amelynek több
törzse is meghaladja a 12 méter magasságot,
mely Johann Wolfgang von Goethe pálmá-
jaként ismert. A német költő 1786-ban cso-
dálta meg. Evolúciós intuícióját, A növények
metamorfózisáról szóló esszé című munká-
ját, 1790-ben ennek hatására jelentette meg.

Mi több, egy verset is szentelt e témának:

Megzavar, édesem, e sok ezernyi virág so-
kadalma,

Melytől hemzseg e kert? Ennyi szín! Ennyi
alak!

Vad hangzású nevet hallasz sokat, ámde fü-
ledből

Tűnik nyomtalanul, egyik a másik után.

– kezdi Goethe A plánta átváltozása című
versét –

Más-más mind ez idom, mégis megegyez
valamennyi

S így rejtett törvényt sejtet a tarka sereg.
(… )Addig nézd eredőben, fokról fokra a

plántán
Mint alakul a virág, mint jön elő a gyü-

mölcs.
Magból kél a növény, mihelyest termékeny

öléből
Mint életre valót napra bocsátja a föld,
És az ingerlő, örökös rezgésű sugárra
Bízza az ifjú levél zsenge, finom szövetét.
Egyszerűképpen aludt az erő a csirában.

Egy élet

Tervszerű mintáját zárta magába a sejt.
Szárt, gyökeret, levelet, még szín és forma

hibázván,
Nyugvó életet óv szárazon így meg a mag.
Ámde a nedvesség gyöngéd ölelésinek

enged
És a sötét börtönt már odahagyni siet.
Egyszerű még a növény emez első megje-

lenése,
S tükrözi az ember gyermeki zsenge korát.

– majd a metamorfózisról, az átváltozások-
ról beszél:

Most hajtást hajtás költ, bog bog után
megujítja

Az első képzést; sorra tetézi újabb.
Mégsem egészen olyan, mert változatosb 

a levélke.
Fejlettebb mindég, mint az előbbeni volt.
Terjengőbb, rovatosb, részekre, ízekre

oszolva,
Mellyeket az ős szerv egybe-növeszte alul.
S így törekednek elő a teremtés adta tökély-

hez,
Melyet egy-egy fajban bámul az emberi

ész.
Duzzadt, dús alapon csipkés, ezer ágú szö-

vettel,
Mintha a végtelenig nőne a sarjadozás.
Ámde a természet itt vaskézzel megakasztja
A fejlést s nemesebb czélra terelni ügyes.
Nedvet nem pazarol, s az edényeket össze-

szorítván,
Rögtön gyöngédebb mérveket ölt a növés.
Lassúbbá lesz a szélek túlbuja fejledezése,
Míglen erősb bordát fejt ki magában a

szár.
Ám levéletlenül, sebesen kel a könnyű,

nyúlánk tő,
Hogy csodaképződés lepje meg a figyelőt:
Számos-számtalanul sorakoznak körbe a

szirmok,
Nő a levélre levél, apraja nagyja’ tövén.
Szára körül a virág magrejtő kelyhe kivá-

lik,
S ebből mint a tökély fő foka: dús korona.
Így pompázik a természet teljes ragyogás-

ban,
Folyton eléd tárván a haladás fokait.

Mindig is új csudaként látod himbálni a
rózsát

Egybesimult levelek dús szövedéke közül.
(…) Rögtön kél s dagadoz, egyenként,

majd myriádban
A mag, rejtekiben, zsenge gyümölcsök

ölén.
Itt befejezte erője örök gyűrűjét a terem-

tés;
Ám rögtön belenyúl ó karikába az új,
Úgy hogy terjed a láncz szakadatlan min-

den időkig,
S élő lesz az egész, mint az egyes tünemény

(…)

Dóczi Lajos 1905-ös fordítása, érzésem
szerint, hangulatában is visszaadja a goethei
gondolatot.

A bejárattól nem messze lévő, 1630-ban
ültetett Platanus orientalis nyűgözi le a te-
kintetet, különös hatalmas üreges törzse egy
villámcsapás következménye. Mint ahogy
villám csapott abba a páfrányfenyőbe is, ami
1750 óta a kert dísze. Ez az egyed kétnemű,
mert az eredeti férfi példány törzsére női ága-
kat is oltottak. Goethe látta e példányt, s ké-
sőbb ez is ihlette híres versét, az 1815-ben írt
Ginkgo bilobát. Egy hasonló és majdnem
ilyen régi példány él a leideni botanikus kert-
ben is.

E falevél, mely keletről 
Lett kertem bizalmasa,
Az érzék titkos jelétől
Értelmem tilalmasa,

Egy és oszthatatlan élő,
Mely önmagát kettőzi?
Vagy kettőjük átölelő
Egynek titkát őrizi?

Ilyen kérdést visszhangozva
Ráleltem a titokra,
Érzed-e, hogy dalaimba’
Ketten kelnek birokra?

Maradok kiváló tisztelettel. 

Kelt 2019-ben, a szellemi tulajdon világ-
napján

Kiss Székely Zoltán

Mintha a végtelenig nőne a sarjadozás – Goethe pálmája Páduában

A páduai villám sújtotta kétnemű ginkgo biloba



Az idei GastroPan nemzetközi
sütőipari, cukrászati és ven-
déglátóipari szakkiállításon a
csíkszentmártoni Bocskor
pékség kenyere harmadszor
nyerte el az Év Kenyere címet,
miután a pékség termékeivel
2012-ben, 2017-ben is mél-
tán érdemelte ki e rangos el-
ismerést. A fődíj mellett két
második díjat is magukénak
tudhatnak, a kézműves ke-
nyér és péksütemény kategó-
riában. E díjak mögött
rengeteg munka, szaktudás
és szív-lélek emberek állnak. 
A nagyszerű teljesítményről
Bocskor István, a cég veze-
tője és az év kenyerének pék-
mestere osztotta meg
gondolatait olvasóinkkal. 

Nagybecsű kovász 
A csíkszentmártoni Bocskor pék-

ségben több mint százféle termék
készül. 2012-ben egy pityókás ke-
nyérrel lettek nyertesek, azzal, amit
a napi sütés készletéből, a polcról
emeltek ki és vittek el a versenyre.
2017-ben egy kézműves kenyérrel,
a napkenyérrel érdemelték ki az Év
Kenyere címet. A pityókás pogácsá-
val pedig az Év Péksüteménye díjat
is elnyerték. 

– Most egy élesztőmentes, ro-
zsos, pityókás kenyérrel jelentkez-
tünk, amit hagyományos recept
szerint készítettem el, tekintettel

arra, hogy Székelyföldön nemigen
terem meg a búza, inkább a rozsot
termesztették, a pityókával pedig
felszaporították a kenyeret. Tudni
kell, hogy a rozskenyér sokkal
egészségesebb, mint a búzalisztből
készült kenyér. A nyertes kenyér
előállításához egyharmad rozslisz-
tet, egyharmad krumplit és egyhar-
mad búzalisztet használtam. Mivel
régen nem volt élesztő, kovászt
használtak, s a hagyományos recep-
tet betartva, most mi is kovászt
használtunk. A régi technológiák ki-
veszőben vannak, éppen ezért célul
tűztük ki, hogy átadjuk a következő
generációknak. Reméljük, felfigyel-
nek rá, és újra divatba jönnek az
egészséges termékek. Tudni kell,
hogy régen nagy becsülete volt a
kovásznak, a férjhez menendő lá-
nyok mint értéket kovászt is kaptak,
hogy az új háztartásban legyen
mivel „elindítani az életet” – fogal-
mazott Bocskor István, a pékség tu-
lajdonosa, az Év Kenyere cím
nyertese.

– Azért jobb a kovász, mint az
élesztő, mert a kovász természetes
élesztőgombákat tartalmaz, sokkal
nagyobb a baktérium- és enzimte-
vékenysége, előemészti a glutént és
a szénhidrátokat, ezért a kenyér
könnyebben emészthető, a kovász-
nak nagyobb a lazító hatása, a sav-
termelő mikrobák elszaporodása
hozzájárul az íz és a zamat kialaku-
lásához. Mivel sokan nem tudják az
élesztőt fogyasztani, új trend van ki-
alakulóban: visszavezetni a kovász
használatát. Az anyakovász lisztből,
vízből készül. Sokkal egészsége-

sebb a kovásszal készült kenyér.
Igaz, a kézműves kovászos kenyér
előállításához hosszabb időre, 20-
30 órára van szükség, lassabb a fo-
lyamat, míg az ipari termékek gyors
érlelésűek, pár óra alatt elkészülnek
– mondta Bocskor István.

A nyertes kenyérhez nagy ko-
vászmagot használtak, ami körülbe-
lül 60 százalékot jelent. Ettől nem
lett savanyú. A versenyre az otthon
kelesztett, kész kenyeret vitték el. 

A kenyér receptjének és techno-
lógiájának kidolgozása több mint
egy hónapi intenzív munkát vett
igénybe. A kenyeret kerámialapon,
fás kemencében sütötték meg. 

Kérdésünkre, hogy mi döntötte
el, hogy a többi benevező kenyere
mellett a rozsos, pityókás, kovászos
kenyér nyerte el a zsűri tetszését, a
pékmester elmondta, a kenyérbél és
-héj szerkezete, valamint az íz  –
mondta Bocskor István.
Díjnyertes falusi kalács és diós,
aszalt szilvás kenyér

A Bocskor pékség további két
második díjat vihetett haza. Az
egyiket egy Gál Rozália készítette
kalács kapta. Húsvét előtt a kalács
igencsak felkeltette a zsűri érdeklő-
dését, és el is nyerte tetszését. Egy
olyan kézműves kalácsról van szó,
amiben nincs aroma, nincs citrom-

héj, de tésztája a szokásos alapanya-
gokból: lisztből, vajból, tejből, to-
jásból, sóból és élesztőből készült.
Ami a különlegességet jelenti, az a
töltelék: főtt tojás, kolbász, sonka, s
ez adja az ünnepi jelleget neki. 

Kézműves kategóriában máso-
dik díjat nyert a pékség aszalt szil-
vás, diós rozskenyere, amit
vadkovásszal állítottak elő. Mi is a
vadkovász? – kapjuk fel a fejünk,
hiszen ilyenről nem mindennap hal-
lani. 

– Szőlőszemekről, gyümölcslé-
vel indítják, ami azt jelenti, hogy
ezek járulnak hozzá az erjedéshez.
Nyugaton már ez a trend, kultusza
van a természetes kovásznak; ná-
lunk még nem, de előreláthatólag itt
is egyre többen térnek majd rá a ter-
mészetes és hagyományos alap-
anyagokra. A lágy tésztát kézzel
dagasztják, 5-6 órán át érlelik,
nehéz ezt megtanulni és dolgozni
vele, de aki egyszer átáll erre a tech-
nológiára, biztosan folytatni fogja.

Nagyon fontos a nyújtás, tűrögetés,
a gluténháló kifeszítése, a tészta
megformázása, majd 18 órán át hű-
tőben tartása, ami alatt a tészta ér-
lelődik. A lassú érlelésre azért van
szükség, hogy a baktériumok le-
bontsák a glutént.

A pékmester elmondta, hogy az
Év Kenyere díjas kenyér május ele-
jén kerül a polcokra, míg a kalács-
ból és a péksüteményből csak kis
mennyiségben sütnek. A termékeket
a Csíki-medencében forgalmazzák,
Kászontól Csíkszentdomokosig, il-
letve kisebb mennyiségben Udvar-
helyen. 

Beszélgetésünk végén Bocskor
István pékségtulajdonos megje-
gyezte: 

– Jó érzés számunkra az elisme-
rés, a legjobb minősítést kapni ré-
giós, sőt országos viszonylatban is,
hiszen a székely hagyományokat és
a Székelyföldet képviseltük. 

Tegyük hozzá: mindannyiunk
örömére. 
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Aratott a  Bocskor pékség
Az év kenyere: rozsos, pityókás, kovászos 

Mezey Sarolta

A győztes csapat Fotó: Gastropan.ro

Az év kenyere

Az aradi GastroPan kiállításon 22 országból 133 kiállító mutatott
be felszereléseket, alapanyagokat, megoldásokat és technológiákat
az érdeklődőknek. A különböző kategóriákban meghirdetett verse-
nyekre 108-an neveztek be. A szakmai színvonalat nyolc hazai és
külföldi szakmai testület szavatolta. 

Utazó könyvek, nyitott könyvespolc
Április 23-át 1995-ben nyilvá-
nította az UNESCO a könyv
nemzetközi napjává. Románi-
ában 2005 óta ezen a napon
ünneplik a könyvtárosok nap-
ját is. A Maros Megyei Könyv-
tár minden évben gazdag
rendezvénysorozatot szervez
ez alkalomra, idén az intéz-
mény központi székhelyén
zajló felújítási munkálatok
miatt kevesebb programra ju-
tott lehetőség. 

A marosvásárhelyi autóbuszokon
„utazó” minikönyvtár és a Teleki
Téka előtt felállított nyitott köny-
vespolc azonban természetesen ez-
úttal is emlékeztette a
könyvbarátokat a kétszeresen jeles
napra. 

A buszos akciót harmadik alka-
lommal szervezte meg a megyei
könyvtár a Siletina – Helyi Tömeg-
közlekedési Vállalat társulással kö-
zösen. Rendszerint a leghosszabb
útvonalon közlekedő járatokat vá-
lasztják, így volt ez most is, többek
között a Béga utca és Marosszent-
györgy között haladó 5-ös buszra

került a könyvtár által felajánlott ol-
vasnivalóból. A könyveket az ér-
deklődők nemcsak utazás közben
lapozgathatták, hanem haza is vi-
hették – tájékoztatott Agyagási Haj-
nal könyvtáros. 
Vetélkedő

A könyvtárnapi rendezvényekhez
kapcsolódott a Könyvek vetélke-
dője című olvasóverseny rajtja is. A
Maros Megyei Könyvtár évről évre
két korosztály – a 11–13 éves gyer-
mekek és a 14–18 éves fiatalok –
számára szervezi meg a vetélkedőt.

A magyar és román olvasóknak
egyaránt szóló verseny lényege,
hogy a megadott határidőig, jelen
esetben októberig tíz–tíz kortárs
irodalmi könyvet kell elolvasni és
véleményezni. A könyvek listája a
könyvtár honlapján található meg, a
versenyre feliratkozni az intézmény
központi székhelyén lehet. A vetél-
kedő döntőjét a novemberi könyv-
tárhéten tartják.
Csütörtökön nyitás

A felújítás miatt a Maros Megyei
Könyvtár központi részlege az el-

múlt hetekben zárva volt. Az intéz-
mény május 2-án, csütörtökön nyit,
könyvet kölcsönözni az elkövet-
kező időszakban munkanapokon 9
és 17 óra között lehet. Az olvasóte-
rem a javítási munkálatok miatt to-
vábbra is zárva lesz, a könyvtár
ebben az időszakban a Városháza
utca 2. szám alatt, a volt Park
Szálló épületében működtet egy ta-
nulótermet. Agyagási Hajnal sze-
rint erre a közelgő vizsgaidőszak
miatt is nagy szükség van. A terem
naponta 8–13 és 14–20 óra között
látogatható. Nagy Székely Ildikó
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Szerkeszti: Farczádi Attila

Harmincadszor bajnok a Ferencváros
A Budapest Honvéd 3-2-

re legyőzte a Ferencvárost
a labdarúgó OTP Bank
Liga 30. fordulójában. A
vereség dacára a budapesti
klub harmincadik bajnoki
címét ünnepelhette,
ugyanis a játéknap délutáni
mérkőzésén a rivális MOL
Vidi FC csak döntetetlenre
játszott hazai pályán a Pus-
kás Akadémiával, így be-
hozhatatlanná vált a
lemaradása az Üllői útiak-
kal szemben.

Szerhij Rebrov, a vendé-
gek mestere a kezdés előtt
elárulta: a délután történtek
ismeretében azt kérte játé-
kosaitól, hogy függetlenít-
sék magukat a már megnyert
bajnoki aranyéremtől, és kellő mo-
tivációval lépjenek pályára.

A Ferencváros ennek szellemé-
ben is kezdte a mérkőzést, de len-
dülete és koncentrációja hamar
elfogyott. Pedig aligha a vendég-
szurkolókon múlt, ők ünnepelni ér-
keztek, és ennek megfelelően
biztatták övéiket. A hangulat nagy-
szerű volt, hiszen a szurkolásban
méltó partnernek bizonyultak a ha-
sonló létszámban érkezett kispesti
fanatikusok. Az első félidőben lá-
tottaknak azonban már kizárólag a
hazai drukkerek örülhettek: egyér-
telműen a vendéglátók irányítottak,
több gólhelyzetet is kialakítottak, a
36. percben pedig Uzoma révén
megérdemelten szereztek vezetést.
A gól után a Honvéd visszavett a
tempóból, az addig is erőtlen táma-
dójátékot nyújtó vendégeket vi-
szont az sem rázta fel, hogy
hátrányba kerültek, képtelenek vol-
tak ritmust váltani. Rebrov látszó-
lag higgadtan nézte a mérkőzést a
kispad előtt, de játékosai hibáit és

tanácstalanságát látva gyakran né-
zett másodpercekig maga elé vagy
tárta szét a kezét látványosan.

A második játékrészben a Hon-
véd öt perc alatt eldönthette volna
a meccset – játékosai kétszer hibáz-
tak óriási helyzetben –, ehelyett
egyenlítettek a vendégek: szöglet
után Haratin talált a kapuba. A 62.
percben azonban már gólt ünnepel-
hetett a hazai közönség: a ferenc-
városi védelem több részletben is
kihagyott, amit Ben-Hatira használt
ki. Átvette a játék irányítását a ven-
dégcsapat, de lassan és körülmé-
nyesen szőtte az akcióit, amelyeket
így könnyen hatástalanított a jól
szervezett, kontrákra váró hazai
gárda. A 73. percben ismét „talált
góllal” egyenlített a vendégcsapat
– Nguen volt eredményes –, de
nem sokáig tudta megtartani az
eredményt, mert az ismételt vé-
delmi hibát Ben-Hatira látványos
átemelős góllal büntette. A hajrá-
ban beszorult a Honvéd, de a Fe-
rencvárosnak harmadszor már nem
sikerült egyenlítenie.

A lefújást követően a kispesti
tábor hangosan ünnepelte a győzel-
met és övéit, míg a vendégdrukke-
rek a lelátón visszafogottan hoztak
működésbe néhány füstpetárdát,
hogy köszöntsék az aranyérmese-
ket. A ferencvárosi játékosoknak
kellett pár perc, amíg felengedtek,
és kört alkotva összeborultak a pá-
lyán egy kis táncra.

Rebrov a mérkőzés utáni értéke-
lésnél elmondta: az első félidőben
nem volt elég agresszív a csapata,
és bár játékosai a második félidő-
ben már igyekeztek, sok hibát ejtet-
tek. „Az előzmények ismeretében
nehéz volt koncentrálni, a kelleté-
nél sokkal nyugodtabbak voltunk,
de ilyen helyzetben ez normális” –
mondta az ukrán tréner. Hozzátette:
hagyja ünnepelni a játékosait, és
csak kétnapos pihenő után kezdik
újra a munkát. A folytatást illetően
kiemelte: sok munka vár csapatára,
amíg kilép a nemzetközi 
színtérre.

Eredményjelző

A labdarúgó OTP Bank Liga
30. fordulójának eredményei:
Újpest FC – Debreceni VSC 1-1,
MOL Vidi FC – Puskás Akadé-
mia FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry
FC – Diósgyőri VTK 3-0, Paksi
FC – MTK Budapest 1-0, Kis-
várda Master Good – Szombat-
helyi Haladás 1-2, Budapest
Honvéd – Ferencváros 3-2.

A bajnoki sikert ünneplik az FTC játékosai. MTI/Czagány Balázs

Csendes mederben
Csendes mederben folytatódik a

pontvadászat a labdarúgó 4. liga
elit csoportjában – a régóta ismert
végkifejlet felé. A 20. forduló sem
hozott semmilyen izgalmat, egy
döntetlen kivételével minden mér-
kőzést a rangsorban jobban helye-
zett csapat nyert. Ez egyben azt is
jelenti, hogy az idény abszolútjai
nem változtak. A Marosvásárhelyi
CSM húsz forduló alatt ugyanany-
nyi győzelmet aratott, míg Dános
ugyanannyi vereséget szenvedett.
A különbség csupán az, hogy míg
a marosvásárhelyiek ezúttal meg-
elégedtek a viszonylag szerény
arányú sikerrel, Dános tovább ron-
tott az amúgy is katasztrofális gól-
különbségén. A következő
játéknapon a CSM Dánosra láto-
gat, lehet találgatni, mekkora lesz
a vendégsiker aránya. A bajnok-
ságból még hat forduló van hátra,
de semmi komolyabb izgalom nem
várható, noha matematikailag Ma-
rosludas még beérheti az éllovast.

Ám ha fogadni lehetne a 4. ligás
meccsekre, egy lyukas petákot sem
lenne érdemes erre megkockáz-
tatni.

A labdarúgó 4. liga elit csoport-
jának 20. fordulójában: Ákosfalva
– Nyárádtői Unirea 1-1, Szováta –
Náznánfalva-Marosszentkirály 4-1,

Marosoroszfalu – Kutyfalva 7-2,
Marosvásárhelyi CSM – Segesvári
CSM 3-0, Nyárádszereda – Dános
12-1, Marosvásárhelyi Atletic –
Marosludas 1-3, Nagysármás –
Nyárádtői Viitorul 3-1. Elmaradt
mérkőzésen: Marosoroszfalu –
Nyárádtői Unirea 0-3. (bálint)

A tabella

1. Ferencváros               30      21      4         5       67-24       67
2. Vidi                            30      17      6         7       47-32       57
3. Debrecen                   30      13      9         8       38-33       48
4. Újpest                        30      12      12       6       37-22       48
5. Honvéd                      30      12      8         10     36-31       44
6. Mezőkövesd              30      10      8         12     42-38       38
7. Puskás Akadémia      30      10      5         15     32-42       35
8. Paks                           30      8        11       11     30-41       35
9. MTK                         30      10      4         16     39-47       34
10. Kisvárda                  30      8        8         14     31-45       32
11. Diósgyőr                  30      8        7         15     27-52       31
12. Szombathely           30      8        4         18     29-48       28

Ranglista

1. CSM                    20      20          0            0            127-12     60
2. Marosludas          20      18          1            1            87-20       55
3. Unirea                  20      14          4            2            96-25       46
4. Marosoroszfalu    20      9            3            8            63-45       30
5. Ákosfalva            20      8            5            7            36-43       29
6. Szováta                20      8            5            7            35-47       29
7. Atletic                  20      7            6            7            56-50       27
8. Segesvár              20      7            4            9            55-49       25
9. Nyárádszereda     20      6            3            11          43-50       21
10. Kutyfalva           20      6            3            11          41-70       21
11. Nagysármás       20      6            3            11          33-81       21
12. Náznánfalva      20      6            2            12          38-66       20
13. Nyárádtő            20      5            1            14          36-79       16
14. Dános                20      0            0            20          16-125     0

Besztercén is kikapott az MSE
Nagy arányú vereséget szenve-

dett az MSE 3. ligás labdarúgócsa-
pata Besztercén az V. csoport 25.
fordulójában.

A kiesésre álló marosvásárhelyi
csapat kezdte jobban a meccset, és
a 3. percben nagy lehetőséget sza-
lasztott el, amikor Ungur 25 méte-
res szabadrúgása kevéssel zúgott el
a kapu mellett. A házigazdák azon-
nal replikáztak, de Curtuiuş nem ta-
lálta el a kaput, amikor egyedül
maradt Kristállyal. A 9. percben
azonban már nem tudott hárítani az
MSE védelme Stoianof lövésénél,
és az első negyedóra végére már 
2-0 volt Dobrea találata után. A 
házigazdák könyörtelenül kihasz-
náltak minden lehetőséget, előbb
Cristian Bucur volt eredményes,
majd a 31. percben Nalaţi mesterien
csavart a pipába egy szabadrúgást.

4-0-nál nem volt veszítenivaló-
juk a vendégeknek, és Sánta még

szünet előtt kihagyott egy jó lehe-
tőséget, ám ugyanő újrakezdés után
már nem hibázott, és szépített. Az
MSE lendületét nagyon hamar
megtörte azonban, hogy a játékve-
zető szándékosnak ítélte, amikor
Ungur kezére pattant a labda a bün-
tetőterületen belül, és a tizenegyest
Meşter értékesítette. A vendégek
védelme aztán nagyon rövid idő
alatt kétszer megingott, és Curtuiuş
beállította a 7-1-es végeredményt.

A házigazdák részéről Nalaţi-nak
volt még egy lehetősége szabadrú-
gásból, de ezúttal célt tévesztett,
míg a hosszabbítás perceiben Veli-
chea – deja vu, ugyanez történt az
előző fordulóban – nem találta el az
üres kaput.

A továbbra is 15 pontos MSE,
amely 12 pontra van lemaradva az
utolsó bennmaradást jelentő hely-
től, pénteken 18 órától a Nagybá-
nyai Minaurt fogadja
Nyárádszeredában, a 26. forduló-
ban.

Bálint Zsombor

Ranglista

1. Csíkszereda              25      19         4         2         73-16      61
2. Lénárdfalva              25      19         2         4         77-27      59
3. Nagybánya               25      14         7         4         42-19      49
4. Barcarozsnyó            25      14         4         7         30-22      46
5. CFR II                       25      13         6         6         57-35      45
6. Sănătatea                  25      12         4         9         35-25      40
7. Torda                        25      11         6         8         38-29      39
8. Avântul                     25      11         6         8         35-27      39
9. Beszterce                  25      10         6         9         37-33      36
10. Dés                         25      7           8         10       34-34      29
11. Székelyudvarhely   25      8           4         13       29-39      28
12. Tasnád                    25      7           6         12       41-51      27
13. Szászhermány         25      6           8         11       34-38      26
14. MSE                       25      4           3         18       19-76      15
15. Medgyes II             25      3           3         19       24-65      12
16. Radnót                    25      3           1         21       24-93      10

Jegyzőkönyv
Labdarúgó 3. liga, V. csoport, 25. forduló: Besztercei Gloria – Maros-

vásárhelyi MSE 7-1 (4-0)
Beszterce, Jean Pădureanu stadion. Vezette: Claudiu Gaitin (Temes-

vár) – Mădălin Bulgăraşu (Temesvár), Gabriel Boncz (Fogaras). Ellenőrök:
Grigore Suhan (Szucsáva), Ioan Maja (Kolozsvár).

Gólszerzők: Stoianof (9.), Dobrea (15.), Cr. Bucur (20.), Nalaţi (31,) Meş-
ter (61. – büntetőből), Curtuiuş (72., 74.), illetve Sánta (48.).

Sárga lap: Hasnaş, Nalaţi, illetve Ungur.
Gloria: Racoţi – Mester, Cr. Bucur, Hasnaş, Runcan (Lapoşi), Rus (Băl-

dean), Nalaţi, Aydin (Cilean), Dobrea, Stoianof, Curtuiuş (R. Moldovan). 
MSE: Kristály (Molnár) – Balázs Szabolcs, Ungur, Aldea, Balla, Hasirov

(Bucur), Török Dávid, Petriş (Moldován T.), Sánta, Ruja, Dudás (Velichea).

Eredményjelző
* 1. liga, rájátszás, 7. forduló: felsőház: Bukaresti FCSB – Gyurgyevói

Astra 1-0; alsóház: Concordia Chiajna – Medgyesi Gaz Metan 0-2, Dună-
rea Călăraşi – Nagyszebeni Hermannstadt 0-0, FC Voluntari – Bukaresti
Dinamo 1-2, FC Botoşani – Jászvásári CSM Politehnica 3-0. Az állás: fel-
sőház: 1. CFR 41 pont, 2. FCSB 39, 3. Craiova 33, 4. Viitorul 30, 5. Astra
24, 6. Sepsi OSK 20; alsóház: 1. Medgyes 35, 2. Dinamo 34, 3. Botoşani
25, 4. Jászvásár 24, 5. Voluntari22, 6. Nagyszeben 19, 7. Călăraşi 18, 8.
Chiajna 15.

* 2. liga, 31. forduló: CS Mioveni – Petrolul Ploieşti 1-2; 32. forduló:
Chindia Târgovişte – Academica Clinceni 1-0, Nagyváradi Luceafărul –
CS Mioveni 2-2, Energeticianul Şirineasa – Aradi UTA 2-2, Bukaresti Me-
taloglobus – Sportul Snagov 1-0, Zsilvásárhelyi Pandurii – CS Baloteşti
4-0, Bákói Aerostar – Dacia Unirea Brăila 9-0, Kolozsvári Universitatea –
Temesvári Ripensia 2-3, Temesvári ASU Politehnica – Temesvári ACS
Poli 0-1, Petrolul Ploieşti – Bukaresti Daco-Getica 1-3, FC Argeş Piteşti –
Konstancai SSC Farul 0-1. Az élcsoport: 1. Academica Clinceni 73 pont,
2. Chindia Târgovişte 70, 3. Kolozsvári Universitatea 66.

* 3. liga, I. csoport, 25. forduló: Bodzavásári Metalul – CSM Râmnicu
Sărat 1-0, Kézdivásárhelyi KSE – Sporting Lieşti 5-2, Foresta Suceava –
Ştiinţa Miroslava 3-1, CSM Focşani – CSM Paşcani 2-0, Şomuz Fălticeni
– Sănătatea Darabani 5-2, FC Botoşani II – Karácsonkői ACSM Ceahlăul
0-2, Radóci Bucovina – Bodzavásári SCM Gloria 0-0. Az állás: 1. Bodza-
vásári Gloria 64 pont, 2. Radóci Bucovina 48, 3. Galaci Oţelul 46, ...10.
Kézdivásárhelyi KSE 26.

* 3. liga, V. csoport, 25. forduló: Medgyesi Gaz Metan II – Csíkszeredai
FK 0-8, Lénárdfalvi Comunal – Szászhermányi AFC 4-4, Kolozsvári CFR
II – Tasnádi Unirea 6-1, Radnóti SK – Barcarozsnyói Olimpic Cetate 1-3,
Székelyudvarhelyi FC – Szászrégeni Avântul 1-3, Dési Unirea – Kolozs-
vári Sănătatea 3-1, Nagybányai Minaur – Tordai Sticla Arieşul 1-4, Besz-
tercei Gloria – Marosvásárhelyi MSE 7-1.
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Vidi – Honvéd a Magyar Kupa döntőjében
A bajnoki címvédő MOL Vidi FC

jutott elsőként a labdarúgó Magyar
Kupa fináléjába, mivel az elődöntős
párharc múlt heti, keddi visszavá-
góján 3-0-ra legyőzte vendégként a
Debrecen csapatát. Az MK-döntő-
ben hatodszor szerepelhet a Vidi, az
előző öt próbálkozásából csak
2006-ban hódította el a trófeát.

Érdekes első félidőt produkáltak
a csapatok, amelyek közül a hát-
rányban lévő Debrecen volt kezde-
ményezőbb, és próbált támadásokat
építeni, a kapura viszont a Vidi volt
veszélyesebb. A székesfehérváriak
védelme ugyanis stabilan és jól dol-
gozott, egy-egy labdaszerzés után
pedig a gyors ellentámadások lehe-
tőségéről sem mondott le a ven-
dégcsapat. Kosicky kapusnak
többször is akadt dolga, a másik ol-
dalon Kovácsik egy-egy szabadrú-
gásnál volt résen, de védést nem
kellett bemutatnia, a lövések elke-
rülték a kapuját.

Fordulás után változatlanul türel-
mesen futballozott az egygólos
előnyben lévő Vidi, a házigazdák
viszont egyre inkább erőltették a tá-
madásokat, és a második játékrész
első 15 percében több gólszerzési
lehetőséget is kidolgoztak. A veze-
tést azonban, bárhogyan is próbálta,
nem tudta megszerezni a Debrecen,
amely előbb a 66., majd a 72. perc-
ben is gólt kapott a kevesebb hely-
zetével jobban sáfárkodó Viditől,
ezzel pedig eldőlt a meccs, egyben
a továbbjutás kérdése is.

A hajrában a hajdúságiak erejé-
ből Takács révén csupán egy les-
gólra futotta, a vendégek viszont a
hosszabbítás perceiben a kegyelem-
döfést is megadták: Kosicky kapus
a tizenhatoson belül szabálytalan-
kodott a jó ütemben kiugró Scepo-

viccsal szemben, a megítélt bünte-
tőt pedig a csereként beállt Huszti
Szabolcs lőtte a kapuba.

A másik ágon a Budapest Hon-
véd ugyancsak kettős győzelemmel
jutott a labdarúgó Magyar Kupa fi-
náléjába, ugyanis 2-1-es hazai sike-
rét követően idegenben 3-0-ra
múlta felül a másodosztályú Sorok-
sárt az elődöntő szerdai visszavágó-
ján. A kispestiek úgy küzdhetnek
meg a trófeáért, hogy menetelésük
során nem találkoztak élvonalbeli
együttessel. A Honvéd története 18.
döntőjére készülhet, eddig hétszer
diadalmaskodott.

Az első perctől a Honvéd irányí-
totta a játékot, a Soroksár jószerivel
kizárólag a védekezésre koncent-
rált, annak ellenére, hogy egygólos
hátránnyal kezdte a visszavágót. A
hazai csapatnak gyakran mind a ti-
zenegy játékosa saját térfelén volt.
A vendégek támadtak, de a gyors
kontrák elkerülése érdekében túl
nagy kockázatot ők sem vállaltak,
viszont bő negyedóra elteltével
büntetőből így is vezetést szereztek.
A gól ellenére a Soroksár nem vál-
toztatott játékán, így a kispestiek
maradtak mezőnyfölényben, kapu-
suknak pedig mindössze egyszer
kellett védenie a szünetig.

A folytatásban a Honvéd már
nem erőltette az akciókat, így több-
ször próbálkozhatott a másodosztá-
lyú riválisa, amely elsősorban távoli
lövésekkel veszélyeztetett, de Hor-
váth rendre védeni tudott, így a to-
vábbjutás egy pillanatig sem forgott
veszélyben. A hajrában aztán a
Honvéd egy szögletet követően, il-
letve egy szép akció végén maga-
biztossá is tette a sikerét.

A finálét május 25-én rendezik a
Groupama Arénában.

Azerbajdzsáni Nagydíj: 
Bottas nyert, ismét kettős Mercedes-siker

A Mercedes finn pilótája, Valt-
teri Bottas nyerte vasárnap az
Azerbajdzsáni Nagydíjat, a
Forma–1-es idény negyedik futa-
mát, így ismét átvette a vezetést a
pontversenyben. 

A pályafutása ötödik győzelmét
elérő Bottas mögött csapattársa, a
címvédő és ötszörös világbajnok
brit Lewis Hamilton lett a második.
Korábban még soha nem fordult
elő, hogy egy csapat a szezon első
négy versenyén dupla sikert ara-
tott, erre most először a Mercedes
volt képes.

Bakuban a négyszeres vb-győz-
tes Sebastian Vettel, a Ferrari
német pilótája végzett a harmadik
helyen.

Pierre Gasly, Robert Kubica és
Kimi Räikkönen büntetés miatt
csak a bokszutcából kezdhette meg
a versenyt. A rajt utáni pillanatok-
ban Bottas nagy csatában őrizte
meg első helyét Hamiltonnal szem-
ben, és Vettel is maradt a harmadik
pozícióban. A futamot a nyolcadik
helyről kezdő Charles Leclerc a 11.
körben már negyedik volt.

A kerékcseréket követően visz-
szaállt a korábbi sorrend, egy ki-

vétellel: hosszú ideig Leclerc ve-
zetett, mert lendületét látva csa-
pata halogatta az abroncsok
cseréjét. A Ferrari taktikusai némi-
leg elszámították magukat, mert a
monacói versenyző előnye fogyni
kezdett, majd a 32. körben Bottas,
aztán Hamilton is megelőzte. 
Leclerc a hatodik helyre tért vis-
sza, és végül ötödikként zárt, de

mivel ő érte el a verseny leggyor-
sabb körét, pluszpontot kapott.

A hajrában Hamilton látótávol-
ságban volt, de nem adódott esélye
megelőzni csapattársát. Hamilton
138., Vettel pedig 113. alkalommal
állhatott dobogóra.

A Forma–1-es világbajnoki so-
rozat két hét múlva Barcelonában
folytatódik.

Röviden
* A Marosvásárhelyi CSM győzelemmel

kezdte szereplését a férfikosárlabda Nemzeti
Liga rájátszásában. A 9-16. helyekért kiírt soro-
zat első párharcának első menetében: Konstan-
cai Atletic – Marosvásárhelyi CSM 70:78. A
második mérkőzést május 3-án, pénteken 19
órai kezdettel rendezik a ligeti sportcsarnok-
ban.

* Kilencedik helyen fejezte be a női kosár-
labda Nemzeti Ligát a Marosvásárhelyi CSM.
A 9-13. helyekért kiírt helyosztó sorozat buka-
resti (utolsó) tornáján az alakulat legyőzte Kéz-
divásárhely csapatát, és kikapott Alexandriától,
azonban az utolsó fordulóban elszenvedett ku-
darc már nem befolyásolta a csapat helyezését.
Az eredmények: a 9-13. helyekért, 4. forduló:
Marosvásárhelyi CSM – Kézdivásárhelyi SE
87:41; 5. forduló: Marosvásárhelyi CSM –
CSM Alexandria 69:76.

* A lehetségesnél háromezerrel kevesebb
szurkoló tekintheti meg a Magyarország –
Wales labdarúgó-Európa-bajnoki selejtezőt a
Groupama Arénában. Az UEFA fegyelmi bizott-
sága azért büntette a válogatottat, mert szurko-
lóinak egy csoportja rasszista magatartást
tanúsított március 21-én a Szlovákia – Magyar-
ország selejtezőmérkőzésen. A találkozót a ha-
zaiak 2-0-ra nyerték.

* Története 26. bajnoki címét szerezte meg
szombaton az FC Barcelona labdarúgócsapata.
A katalánok a La Liga 35. fordulójában a Le-
vante 1-0-s legyőzésével biztosították be 
aranyérmüket. Előnyük három fordulóval a baj-
nokság zárása előtt kilenc pont, de jobb egymás
elleni eredményüknek köszönhetően az Atlético
Madrid már biztosan nem végezhet előttük,
mivel a Barcelona házigazdaként 2-0-ra le-
győzte a fővárosiakat, vendégként pedig 
1-1-et ért el. A Barcelona a harmadik forduló-
ban állt a tabella élére, és két rövid megszakítást
követően – a 8. és 13. kör után a Sevilla szorí-
totta le a második helyre – azóta is az első he-
lyen volt. Az elmúlt 15 kiírásban ez volt a
katalánok tizedik aranyérme, a Real Madrid
ebben az időszakban négyszer, az Atlético Mad-
rid egyszer ünnepelhetett bajnoki címet.

Lemaradt a kupadöntőről a CFR

Nem jutott döntőbe a Románia-
kupában a Kolozsvári CFR, ugyanis
a 3-1-es hazai vereség után a múlt
szerdai visszavágón csak döntetlent
játszott a Gyurgyevói Astra ottho-
nában.

Az első félóra álmos focija egy
pillanatra sem hitette el a nézőkkel,
hogy tétmérkőzésről van szó, utána
viszont váratlanul felpörögtek az
események, írja beszámolójában az
NSO. A kolozsvári Maleş két veszé-
lyes távoli lövése után az első mec-
csen is gólt szerző és gólpasszt adó
Valentin Gheorghe lépett elő fősze-
replővé: a fiatal hazai szélső három
percen belül egy szabadrúgást és
egy büntetőt is kiharcolt, csapattár-
sai pedig mindkettőt gólra váltották.
Előbbiből a jobbhátvéd Mihai Bu-
tean tekerte mintegy húsz méterről
a jobb felsőbe a labdát, a 11-esből
pedig Denis Alibec talált a jobb alsó
sarokba. A kolozsváriak válasza
kissé váratlanul, de gyorsan jött,
Omrani indításával Costache for-
dult le a tizenhatosnál, és a bal alsó
sarokba lőtte a labdát.

A második félidőre a CFR ed-
zője, Dan Petrescu három román
válogatott játékosát, Deacot, Ma-
neát, majd Ţucudeant is becserélte
az addig erősen tartalékos csapa-
tába. Ţucudean rögtön ki is harcolt

egy büntetőt, Deac gyengén helye-
zett lapos lövését azonban védte
Lazăr kapus. Két percel később
Costache egy szerencsésen elé pat-
tanó labdából kiegyenlített, de
ekkor az Astra védelme is észbe ka-
pott, és a hátralevő időben már nem
adott több esélyt a kolozsvári táma-
dóknak. A végjáték Omrani sérülése
miatt nyúlt el, a francia csatárt egy
összefejelés után mentőautó szállí-
totta kórházba. 

A május 25-i döntőben az Astra
ellenfele a Konstancai Viitorul lesz.
A Hagi-csapat kettős győzelemmel
kvalifikált, az első mérkőzésen, ide-
genben elért 2-1-et a csütörtöki vis-
szavágón hazai pályán újabb,
ezúttal 2-0-s sikerrel fejelte meg.

Eredményjelző
Labdarúgó Magyar Kupa, elődöntő, visszavágó:
* Debreceni VSC – MOL Vidi FC 0-3 (0-0), tovább-

jutott a MOL Vidi FC, kettős győzelemmel, 4-0-s ösz-
szesítéssel.

Gólszerzők: Futács (66.), Elek (72.), Huszti (92., 
11-esből).

* Soroksár SC (NB II) – Budapest Honvéd 0-3 (0-1),
továbbjutott a Budapest Honvéd kettős győzelem-
mel, 5-1-es összesítéssel.

Gólszerzők: Ben Hatira (16., 11-esből), Danilo (89.),
Tischler (91.).

Eredményjelző
Labdarúgó-Románia-kupa,

elődöntő, visszavágó mérkőzé-
sek:

* Gyurgyevói Astra – Kolozs-
vári CFR 2-2 (2-1), továbbjutott
az Astra 5-3-as összesítéssel.

Gólszerzők: Butean (34.), Ali-
bec (37 – büntetőből), illetve
Costache (42., 66.). 

* Konstancai Viitorul – CSU
Craiova 2-0 (1-0), továbbjutott a
Viitorul kettős győzelemmel, 
4-1-es összesítéssel.

Gólszerző: Ianis Hagi (6., 86.).

Eredményjelző
* Azerbajdzsáni Nagydíj, Baku (51 kör, 306,1 km, a

pontszerzők): 1. Valtteri Bottas (finn, Mercedes)
1:31.52.492 óra, 2. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)
1.524 másodperc hátrány, 3. Sebastian Vettel (német,
Ferrari) 11.739 mp h., 4. Max Verstappen (holland, Red
Bull) 17.493 mp h., 5. Charles Leclerc (monacói, Fer-
rari) 1:09.107 perc h., 6. Sergio Pérez (mexikói, Racing
Point) 1:16.416 p h., 7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLa-
ren) 1:23.826 p h., 8. Lando Norris (brit, McLaren)
1:40.268 p h., 9. Lance Stroll (kanadai, Racing Point)
1:43.816 p h., 10. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 1
kör hátrány

* leggyorsabb kör: Leclerc, 1:43.009 perc, 50. kör
* pole–pozíció: Bottas

A vb-pontversenyek állása
* pilóták: 1. Bottas 87 pont, 2. Hamilton

86, 3. Vettel 52, 4. Verstappen 51, 5. Lec-
lerc 47, 6. Pérez 13, 7. Pierre Gasly (fran-
cia, Red Bull) 13, 8. Räikkönen 13, 9.
Norris 12, 10. Kevin Magnussen (dán,
Haas) 8, 11. Nico Hülkenberg (német, Re-
nault) 6, 12. Sainz Jr. 6, 13. Daniel Ricci-
ardo (ausztrál, Renault) 6, 14. Stroll 4, 15.
Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso)
3, 16. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 1

* csapatok: 1. Mercedes 173, 2. Ferrari
99, 3. Red Bull 64, 4. McLaren 18, 5. Ra-
cing Point 17, 6. Alfa Romeo 13, 7. Rena-
ult 12, 8. Haas 8, 9. Toro Rosso 4.

A kispesti Szendrei Norbert (j, lent) és a soroksári Bor Dávid Ferenc a lab-
darúgó Magyar Kupa elődöntőjében játszott Soroksár SC – Budapest Hon-
véd visszavágó mérkőzésen a Szamosi Mihály Sporttelepen 2019. április
24-én. MTI/Illyés Tibor

A finn pilóta pályafutása ötödik futamgyőzelmét ünnepelhette Bakuban. Fotó: NDTV

Denis Alibec büntetőből megkétszerezi az Astra előnyét. Fotó: RLSZ
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Művelődési, oktatási és sportrendezvények, különböző
munkálatok elkezdése és szociális jellegű tevékenységek
is gazdagítják a 2019-es Szent György Napok program-
ját!

Figyelemre méltó, hogy tavaly Marosszentgyörgy nyerte
meg a Maros megyei községek közül a legtöbb európai uniós
és kormánypályázatot, és ennek következtében idén sok fej-
lesztési munkálat kezdődött a településen. Az is sok mindent
elárul a község életéből, hogy immár két alkalommal is meg-
kapták a Románia kulturális települése országos kitüntetést.
Most pedig egy változatos, igényes községnapi rendezvény-
sorozattal próbálják a község hírnevét öregbíteni, és a helyi-
eket, valamint a vendégeket jobbnál jobb programokkal
megörvendeztetni.

A Szent György Napok tulajdonképpen már a község név-
adójának napján, április 24-én elkezdődtek, amikor a György
védőszent nevét viselő katolikus templom búcsúünnepségére
került sor. Ugyanaznap a plébánia tanácstermében Nemes
Gyula előadást tartott Feltámadás után címmel, amelynek
keretében a 300 éve újraalakult parókia történelmére tekint-
hettek vissza a résztvevők. Április 25-én a község Angyalka
bölcsődéjében (amelyet EU-s alapokból épített a polgármes-
teri hivatal) szerveztek nyílt napot, hogy a jövendőbeli
„lakók” és szüleik „megízlelhessék” a bölcsőde hangulatát.
Ezen a napon Opriş Ilarie és Moldovan Irén Mária A községi
könyvtár című könyvének bemutatójára is sor került. Délután
kézilabda-bajnokságot tartottak. Április 27-én, szombaton
fiatalokkal telt meg a község, önkéntesen újrafestettek pár
játszótéri bútorzatot, majd bátorító igerészeket tartalmazó
plakátokat ragasztottak a buszmegállókba. Április 29-én,
kedden az ortodox templomban emlékeznek meg Szent
Györgyről, este 6-kor pedig a csejdi kultúrotthonban kerül
sor asztalitenisz-bajnokságra. 

A marosszentgyörgyi Szent György Napok 

további programja:
CSÜTÖRTÖK, május 2.

10.00: Szent György-futóverseny diákoknak. Indulás az is-
kolaudvarból

12.00: Megújul a Máriaffi-kastély! – az első ablakszem be-
szerelése. Máriaffi-kastély

12.30: Megújulnak Marosszentgyörgy utcái! – te-
repszemle öt községi utcában (azon 18 utca közül,
amelyeket idén korszerűsítenek) 

13.00: A legfiatalabb és a legidősebb marosszentgyörgyiek
köszöntése. A hármas ikrek meglátogatása lakhelyü-
kön

13.00: Trashchallenge – takarítás a marosszentgyörgyi Petki
Dávid cserkészcsapat önkénteseivel. Tömbháznegyed

14.00: Karikázzunk! – bicikliverseny gyerekeknek (6-8,
9-11, 12-14, 15-18 évesek). Benevezni a helyszínen
lehet. Kultúrotthon előtt

14.00: Polgári esketés a Cinege-tetőn 
16.00: Lábteniszbajnokság – In memoriam FODOR 

JÓZSEF. Az iskola tornaterme. 
16.00: IDŐSEK TALÁLKOZÓJA. Kultúrotthon 
18.00: Fényképtárlat-megnyitó: Deltai pillanatok – Fülöp

Jenő AFIAP-fotóművész. Plébánia tanácsterme
18.30: Könyvbemutató – Moldovan Irén: Alkalmi beszé-

dek. Bemutatja Molnár Éva. Plébánia tanácsterme

PÉNTEK, május 3. 

14.00: Klasszikus zene a helyi Triola előadásában. Község-
központ

10.00: MESESAROK, KALANDRA FEL! – gyerekprog-
ram. Caritas-sátor

14.00: A rezesbanda koncertje. A tömbházaknál
12.00–17.00: Tanácsadás a szociális támogatások témájában,

ingyenes vérnyomás-, vércukorszint-, testsúly- és ma-
gasságmérés. Kastélyudvar: önkormányzati sátor

08.00–14.00: Ingyenes EKG- és vérnyomásmérés a Sorel és
Sorela kezelési központban. Kultúrotthon utca

15.00–19.00: Arcfestés, lufiformálás, kézműves-foglalko-
zás. Gyereksátor (kastélykert)

16.00–20.00: ÚJDONSÁG: Moduláris pumpapálya bicik-
leseknek, rollereseknek és gördeszkásoknak. Kastély-
kert

15.00: Labdarúgás: Szent György-kupa, felnőttcsapatok.
Apollo-focipályák

15.30: A néptáncegyüttesek felvonulása rezesbanda-kísé-
rettel. Tófalvi utca

15.45: A 24. Szent György Napok ünnepélyes megnyitója.
Községközpont

15.50: KOSZORÚZÁS a Szent György-szobornál. Község-
központ 

16.00: MAGYAR NÉPTÁNCFESZTIVÁL, fellépnek: a
helyi kis, közepes és felnőtt Táltos néptánccsoport, az
Öreg Fenyők, az Ágocska, Orbán Balázs és Vass Lajos
citerások, a Marosszéki Harmónia férfikar és a citerá-
sok, a Kolping Család énekkara. Nagyszínpad

18.00: Román néptáncfesztivál. Színpad
19.40: Roma táncok a helyi és csejdi Vadrózsákkal. Szín-

pad
20.00: GENŢIANA AND BAND koncert. Színpad
21.00: OSSIAN-KONCERT. Színpad
22.30: Utcabál a helyi DJ Andrei Chelbezannal. Színpad

SZOMBAT, május 4. 

07.00: Halászverseny. Maros-parti tó
11.00: MESESAROK, KALANDRA FEL! – gyerekprog-

ram. Caritas-sátor
10.00–20.00: Milites MariSensis Egyesület: római tánc,

harci művészetek bemutatása, történelmi felidézés.
Kastélyudvar

12.00–17.00: Tanácsadás a szociális támogatások témájában,
ingyenes vérnyomás-, vércukorszint-, testsúly- és ma-
gasságmérés. Kastélyudvar: önkormányzati sátor

08.00–14.00: Ingyenes EKG- és vérnyomásmérés a Sorel és
Sorela kezelési központban. Kultúrotthon utca

13.00: Klasszikus zene a helyi Triola előadásában. Község-
központ 

16.00: Tavaszi kórusfesztivál a Soli Deo Gloria vegyes kar
szervezésében. Részt vesznek: a ludasi vegyes kar, a
kakasdi kórus, a ditrói egyházközségi kórus, a Soli Deo
Gloria, a Reménység, a Kolping Család kórusa, a Ju-
bilate Deo, a Jubilate gyerekkar, a Marosszentgyörgyi
Citerazenekar, a Harmónia férfikar. Kultúrotthon

16.00: A Szent György Általános Iskola jeles diákjainak
díjazása. Nagyszínpad

16.30: A Szent György Általános Iskola tanulóinak és a
marosszentgyörgyi óvodások műsora. Szabadtéri
színpad 

18.00: BRIGITTE BAND-koncert. Színpad
19.00: VIZI IMRE-koncert. Színpad
20.00: BYEALEX ÉS A SLEPP KONCERTJE. Színpad
21.00: COMPACT-KONCERT. Színpad
22.30: TŰZIJÁTÉK. Községközpont
22.35: Szabadtéri buli a marosszentgyörgyi DJ Tibivel.

Színpad 

VASÁRNAP, május 5. 

10.30: Klasszikus zene a helyi Triola előadásában. Község-
központ 

10.00: MESESAROK, KALANDRA FEL! – gyerekprog-
ram. Caritas-sátor

15.00 21.30: CSALÁDBARÁT VASÁRNAP DÉLUTÁN
Bábszínház, zsonglőrködés, modern tánc, street dance, di-

csőítő zenekarok, kabalafigurák tánca, sportbemutat-
ványok, íjászat, tüzes zsonglőr bemutató stb.
Iskolaudvar

15.00: A helyi Sekszpír színjátszó kör előadása
16.00: Zsonglőrködés Ruszuly Ervinnel
16.30: Michey, Minnie és Minion bábok tánca a PUCU 

PUCUDEL játszóház szervezésében
17.00: FANTASY modern tánc
17.15: Manna református ifjúsági együttes – Marosszent-

györgy
17.35: Jubilate Deo – katolikus ifjúsági együttes – Maros-

szentgyörgy
17.55: A szászrégeni PiciSófár koncertje
18.15: A mezőpaniti gyerekkórus előadása
18.30: A Real Attraction Street Dance School tánca
18.45: A Barbarossa Samba Group show-ja
19.05: Íjászat – bemutató
19.20: Bűvészkedés – show
19.50: Mister NICU – gyerekkoncert
20.45: Fantasztikus tüzes zsonglőr bemutató – a medgyesi

Firedream.

Péntektől vasárnapig kézműves-kiállítás és vásár lesz, ke-
resztény sátor (imaszolgálattal), a kastélyparkban pedig
csúszda, trambulin, kisvonat, vizes gömbök, kisautók, fafa-
ragás és egyéb érdekességek. A Pucu-Pucudel sátornál – a
polgármesteri hivatal támogatásával – alacsony áron arcfes-
tést és lufiformálást kérhetnek a gyerekek. Ugyanitt fotót ké-
szíthetnek a beöltözött rajzfilmfigurákkal. 

A SZENT GYÖRGY Napok alkalmával bemutatjuk a
Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal legnagyobb szo-
ciális projektjét, melyet európai alapokból finanszírozunk,
az Egy esély mindenkinek című projektet. Partnereink, a Di-
vers és a Caritas Egyesület standjai mellett egy arra kijelölt
stand is lesz, ahol információk kérhetők a Marosszentgyör-
gyi Polgármesteri Hivatal által vezetett szociális és egész-
ségügyi szolgáltatásokról. Ennél a standnál szombaton és
vasárnap 12–17 óra között lehet tájékozódni az egészségügyi
biztosítás előnyeiről, tanácsadás lesz a szociális támogatások
témájában, valamint vérnyomást, vércukorszintet, testsúlyt
és magasságot mérnek. 

A híres rocklegenda, az Ossian, az X-Faktor tehetségkutató versenyből is ismert ByeAlex 
és a Slepp, Vizi Imre, valamint a Compact is koncertezik Marosszentgyörgyön 

Fotó: Nagy Tibor (archív)



REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek,
automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(20875)
A TRIPLAST KFT. termelésbe MUNKÁSOKAT és automatizálásban jártas VILLANYSZERELŐT
alkalmaz. Előnyben részesülnek az ipari berendezések karbantartásában tapasztalattal rendelkező vil-
lanyszerelők. Ajánlunk vonzó bérezési csomagot és előléptetési lehetőséget. Az önéletrajzokat a Dózsa
György utca 197. szám alatt, a titkárságon lehet benyújtani vagy e-mailben a hr@triplast.ro címre el-
küldeni. További információ a 0742-147-717-es telefonszámon. (63586-I)
TELJES ORVOSI ELLÁTÁS – HENI MED CENTER – reumatológia (gerincfájás, térd-, váll- és csí-
pőpanaszok); bőrgyógyászat; neurológia; belgyógyászat; ultrahangos kivizsgálás; allergológia; immu-
nológia;  doppleres ultrahangvizsgálat. Kedvezményes árak. Tel.: 0770-310-944. Cím: Pr. Dr. Ghe.
Marinescu u. 47/3. szám (November 7.). (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz: ELADÓKAT üzleteibe – program: 5-13 és 13-21 óra között (fizetés
2100 lej), vagy csak középen, 6-14, illetve 7-15 óra között (fizetés 1800 lej), MUNKÁSOKAT a pék-
ségbe (fizetés 2400 lej) vagy csak egy váltásba, 6-14 óra között (fizetés 1800 lej), 3. fokozatú BETEG-
NYUGDÍJASOKAT (gradul 3) és SOFŐRÖKET (fizetés 2400 lej). Érdeklődni  hétköznapokon 7-15
óra között a Bodoni utca 85. szám alatt. (63533-I)
AUTÓSZERVIZ TAPASZTALATTAL rendelkező AUTÓSZERELŐT alkalmaz Marosszentgyörgyön,
napi 8 órával. Jelentkezni a következő telefonszámon lehet: 0722-577-240. (sz-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG hollandiai munkapontra alkalmaz ÁCSOKAT kitűnő bérezéssel. Tel.
0740-602-038. (21167-I)
A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Tel. 0265/223-902, 0740-393-060. (sz-I)
MAGYARORSZÁGRA SÜTŐIPARI KFT.-hez sürgősen alkalmazunk betanított munkára. Kiemel-
kedő bérezés. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as telefonszámon. (21208)
A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (Electromureş Rt.) ALKALMAZ: műanyag-
fröccsöntésben – előállítás, feldolgozás, galvanizálás, hegesztés és összeszerelés – gyakorlattal rendel-
kező MUNKÁSOKAT; SMT- (felületszerelési technológia) OPERÁTORT az SMT-gépek (Solder Paste
Printer, Pick and Place Machine, Reflow Oven, AOI) irányítására, a munkafolyamatok követésére; MUN-
KÁSOKAT elektronikus áramkörök gyártásának végső fázisához (ellenőrzés, csomagolás). Az önélet-
rajzokat nyújtsák be a részvénytársaság székhelyére, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz.
alá. Érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (63612-I) 
MŰEMLÉKEK HOMLOKZATÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁR-
SAT keres. Kedvező bérezés.  Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG KŐMŰVESEKET, SEGÉDMUNKÁSOKAT alkalmaz. Érdeklődni a
0745-439-433-as telefonszámon. (63575-I)
A DORA MEDICALS (Marosvásárhely) ÁLTALÁNOS ASSZISZTENSNŐT keres recepciós munka-
körbe. Érdeklődni a secretariat@doramedicals.ro e-mail-címen, tel. 0733-553-974. (sz.-I)
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ADÁSVÉTEL

ELADÓ 2 szoba-konyhás családi ház
17 ár beltelekkel, rendezett telek-
könyvvel. Gógánváralja 253. szám
(Bonyha község). Tel. 0744-325-970.
(sz.-I)

ELADÓK: héjatlan tökmag, nagy ka-
pacitású kukoricafejtő gép, lucerna-
bála. Tel. 0747-480-255. (1/1915-I)

MÁSFÉL SZOBÁS, I. osztályú, 36 m2-es
garzon eladó a Kárpátok sétányon. Tel.
0749-425-152. (12/2266)

ELADÓ hatsoros, műtrágyaszórós
kukoricavető gép. Ára: 1.000 euró.
Tel. 0749-500-746. (7/2461-I)

MINDENFÉLE
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (21159-I)

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is. Tel. 0749-543-
104. (7/636-I)

TETŐSZIGETELÉS részletre,
garanciával. Tel. 0740-680-648, 0722-
693-866. (21178)

AUTOMATA mosógépeket és hűtő-
szekrényeket javítok. Tel. 0755-825-
502. (4/2359-I)

KÚTÁSÁST, pucolást vállalunk, kút-
gyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(2448-I)

VÁLLALOK vakolást, padlócsempe-
lerakást, tetőjavítást (régi cseréppel). Tel.
0747-816-052, János. (4/2332)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (2/2330

TETŐJAVÍTÁST, külső-belső munkát és
bármilyen más kisebb javítást vállalunk.
Tel. 0748-828-239. (7/2321)

ÉPÍTŐCÉG 15%-os kedvezménnyel
vállal háztetőkészítést, tetőfedést Lin-
dab cserépből, tetőszigetelést, cse-
répforgatást, külső és belső
munkálatokat, javítást, kerítés- és ka-
pukészítést, bontást is. Tel. 0747-634-
747, 0755-291-137. (12/2327-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Voltak még terveid, nem
készültél menni,
Küzdöttél, de már nem lehetett,
csak a szíved súgta: isten
veletek.
Úgy mentél el csendesen és
szerényen, 
légy boldog ott, ahova mentél. 
Két kezed munkáját mindenhol
látjuk, 
szép emléked, amíg élünk,
szívünkbe zárjuk.
Már egy éve könnyezik
szemünk, és összetört szívvel
emlékezünk április 30-án a
gyulakuti születésű VARGA
IRMÁRA. Emlékét őrzi bánatos
férje, két gyermeke, Attila és
Kálmán, menye, Anna, unokái:
Andrea, Botond és Danika.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! (8/2346-I)

Kegyelettel és szeretettel
emlékezünk a legdrágább
feleségre, édesanyára,
nagymamára, NAGY
KAROLINÁRA (Nina), aki
április 30-án két éve távozott el
az élők sorából. A Jóisten
nyugtassa békében! Emlékét
őrzi egy életen át férje, Feri,
gyermekei, unokái és az
összes rokonság. (10/2247-I)



Elmentél tőlünk egy tavaszi
napon, azóta tiéd a csend, a
végtelen nyugalom. Elhagytad
a házat, amit úgy szerettél,
itthagytál mindent, amiért
küzdöttél. Örök álom zárta le
szemed, megpihenni tért két
dolgos kezed. Nélküled
semmi sem olyan, mint régen,
fájó könnycsepp lettél
mindnyájunk szívében.
Idézzük szavaid, tetteid,
emléked, szeretünk
mindnyájan, nem feledünk
téged.
Megtört szívvel emlékezünk
az egy éve elhunyt drága
testvérünkre, a gyulakuti
születésű VARGA IRMÁRA.
Testvérei: Bözsi és Ilus
családjukkal együtt.
Nyugodjál békében az Úr
Jézus szent nevében! 
(8/2346-I)

Kegyelettel emlékeztünk
április 29-én a legdrágább
édesanyára, PORCZA
ANNÁRA, aki 22 éve távozott
szerettei köréből. Emléke
legyen áldott, nyugalma  fölött
őrködjön szeretetünk.
Szerettei. (14/2291-I)

„Az emlékezéshez szeretet
kell, akit szeretünk, nem
feledjük el.”
Kegyelettel és fájdalommal
emlékezünk SZALAY LAJOS
LÁSZLÓRA, a szeretett férjre,
édesapára és nagyapára
halálának 6. évfordulóján.
Szerető családja. (1/2455-I)

Szomorúan, szívünkben mély
fájdalommal emlékezünk
április 30-án a hét éve elhunyt
NAGY ILONA (Ica) halálának
évfordulóján. Emlékét,
szeretetét szívünkben őrizzük.
Nyugodjon békében!
Szerettei. (2436-I)

ELHALÁLOZÁS

„Ne fájjon nektek, hogy már nem
vagyok, hiszen napként az égen
nektek ragyogok. Ha szép idő
van, s kék az ég, jusson esze-
tekbe sok szép emlék. Ha rám
gondoltok, ne sírjatok, hiszen
szívetekben jó helyen vagyok.”
Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatom,
hogy a szeretett feleség, édes-
anya, nagymama, a drága
húgom, 

ÖRDÖG MÁRIA 
szül. Fazakas 

türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent. Nyugodj
békében, drága húgom! 

Bánatos nővéred, Zsuzsi.
(4/2458-I)

Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imá-
dott. Megpihenni tértél, a fájdal-
mat elhagyva, melyet
reménykedve viseltél magadban.
A sors hamar elvett tőlünk, de a
te szíved emléke örökké itt
marad köztünk.
Mély fájdalommal tudatom, hogy
a drága feleség, édesanya, nagy-
mama, 

ÖRDÖG MÁRIA 
a mindig jókedvű, segítőkész
lélek, nagyon nehéz és súlyos
betegség után csendesen megpi-
hent. Nyugodj békében, drága
kománé! 

Magdi. (4/2458-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
testvér, nagymama, anyós,
szomszéd, rokon és ismerős, 

ÖRDÖG MÁRIA 
szül. Fazakas 

a Mobex volt dolgozója 
életének 71. évében rövid, de fáj-
dalmas betegség után csende-
sen elhunyt.
Temetése május 1-jén 15 órától
lesz a megyei kórház mögötti vá-
rosi temetőben. Virrasztás április
30-án 18 órától ugyanott. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Szerettei. (10/2465-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, testvér,
nagyapa, dédnagyapa, após és
szomszéd, 

id. SIMON ALEXANDRU 
a Metalotehnica volt dolgozója
életének 79. évében csendesen
megpihent. Temetése április 30-
án 12 órától lesz a meggyesfalvi
temetőben, ortodox szertartás
szerint. 

A gyászoló család. (2/2456-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, szomszéd, isme-
rős, 

özv. SÁROSI MARGIT 
szül. Szőcs 

szentgericei lakos életének 89.
évében csendesen megpihent.
Temetése május 1-jén du. 2 óra-
kor lesz a szentgericei ravatalo-
zóból. 
Búcsúznak: lányai, Erzsike,
Magdi és két unokája. (5/2459-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, testvér,
rokon, szomszéd, ismerős, 

PUSKÁS GYÖRGY 
életének 83. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, csende-
sen megpihent. Temetése május
2-án, csütörtökön 13 órakor lesz
a római katolikus temető felső
kápolnájából. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

Lánya, Ildikó és Vaszi. (2474-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
életének 89. évében elhunyt 

HALMEN JÁNOS. 
Emléke örökké szívünkben
marad. 

Szerető családja. (8/2462-I)

Elhagytad a házat, amit úgy sze-
rettél, itthagytál minket, akiket
úgy szerettél. Most már nélküled
jön el a nyár, ősz, tél és tavasz,
de bármilyen szép is, nélküled
nem lesz ugyanaz. Kérjük az Is-
tent, hogy jól bánjon veled, he-
lyettünk angyalok simogassák a
fejed. Olyan drága voltál nekünk,
hogy nem pótol senki, lelkünk
sebeit nem gyógyítja semmi.
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér és sógornő, 

CSINÁDI MATILD 
szül. Hegyi 

életének 60. évében megpihent.
Temetése folyó hó 30-án, kedden
13 órakor lesz az erdőszentgyör-
gyi temetőben. Emlékét örökre
szívünkben őrizzük. 

A gyászoló család. (17/2472-I)

Mély megrendüléssel fogadtuk a
hírt, mely szerint 

TÓTH LÁSZLÓ 
a marosszentgyörgyiek Tóth
tanár ura, Laci bácsija hosszú
szenvedéssel teli időszak után
örökre hazatért. A Tanár Úrnak
sokat köszönhetnek azok a ma-
rosszentgyörgyiek, akik a keze
alatt nemcsak matematikát,
hanem emberséget, kitartást,
megalkuvás nélküli magyarságtu-
datot tanulhattak. Sokat köszön-
het neki Marosszentgyörgy
magyar közössége, amelyet fá-
radhatatlan munkával egy életen
keresztül szolgált. Tanácsaival,
meglátásaival, éles, logikus szel-
lemével segítette községünket a
fejlődés útján. Hiányát érezni fog-
juk. Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló hozzátartozóknak,
és köszönjük a Jóistennek, hogy
adta Őt nekünk.
Sófalvi Sándor Szabolcs polgár-
mester, Birtalan István alpolgár-
mester (sz-I)

Marosszentgyörgy Helyi Taná-
csának tanácsosai nevében bú-
csúzunk 

TÓTH LÁSZLÓTÓL 
aki számos éven át képviselte a
marosszentgyörgyieket. Laci
bácsi mindig az élen járt, ha a kö-
zösségünk érdeke, jóléte ezt kí-
vánta. Ő volt az egyike nagy
öregjeinknek, akiktől a fiatalab-
bak tanulhattak. Tanulhattunk
tőle becsületet, szorgalmat, kö-
zösség iránti elkötelezettséget.
Irigylésre méltó volt a lelkesedés,
amely élete utolsó percéig jelle-
mezte őt. Pihenése legyen csen-
des, emléke áldott! Ezúton
kívánunk vigasztalódást szeret-
teinek.
Marosszentgyörgy Helyi Tanácsa
(sz-I)

„Két hazám van,/ első és máso-
dik hazám./ Mindkettőt szere-
tem./ A másodikat akkor igazán,/
ha az elsőből él az életem./ A má-
sodik a föld/ és az első az ég./ A
második a közel,/ az első nem
tudom,/ közel vagy messze
még.” Túrmezei Erzsébet sorai-
val búcsúzunk 

TÓTH LÁSZLÓTÓL
aki mindkét hazának elkötelezett-
jeként élte életét. Nem csupán pe-
dagógusként formálta a helyi
magyar ifjúság jellemét, hanem a
marosszentgyörgyi magyar közé-
let egyik legmeghatározóbb egyé-
nisége volt. Népéért kész volt
akár megpróbáltatásokat is kiállni
– elég, ha arra gondolunk, hogy ő
volt a fekete március egyik ma-
rosszentgyörgyi meghurcoltja. Az
RMDSZ alapítójaként, elnökeként,
majd tiszteletbeli elnökeként, a
helyi tanács RMDSZ-frakciójának
oszlopos tagjaként állt ki a helyi
magyar közösség érdekei mellett.
Halálos ágyán is kitartásra, meg-
maradásra buzdította a körülötte
állókat. Laci bácsi, nagy űrt
hagysz magad után! Reméljük,
hogy az örök, az első hazában
újra találkozni fogunk. Nyugodjál
békében!
A marosszentgyörgyi RMDSZ
(sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájdalommal értesültem
TÖRÖK GÁSPÁR fotóművész
haláláról. Részvétem fejezem ki
a gyászoló családnak. Gáspár,
nem felejtünk el! Kerekes
Károly volt parlamenti
képviselő. (14/2470)

Őszinte részvétemet fejezem ki
a gyászoló családnak TÖRÖK
GÁSPÁR fotóművész halála
okozta fájdalmában. Török
Gáspár barát és hű munkatárs
volt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Dr. Kelemen Atilla volt
parlamenti képviselő. (13/2469)

Megrendülten értesültünk volt
körzeti elnöktársunk, TÖRÖK
GÁSPÁR fotóművész haláláról.
Ezúton fejezzük ki
együttérzésünket és
részvétünket a gyászoló
családnak, lélekben mellettük
állunk. Az RMDSZ volt
marosvásárhelyi körzeteinek
elnökei és választmányi tagjai.
(13/2468)

Megrendülten értesültünk
Tompa Klára színművész
kolléganőnk édesanyja, TOMPA
MÁRIA született DARKÓ
MARIKA elhunytáról.
Együttérzünk gyászoló
lányával, és fájdalmában
osztozva kívánunk
vigasztalódást. 
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház közössége. (sz.-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket nyilvánítjuk
kolléganőnknek, Szász Judit
gyógyszerésznőnek szeretett
ÉDESAPJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Megyei
Sürgősségi Kórház – 1-es
Számú Gyógyszertár
munkaközössége. (3/2457-I)

Búcsúzunk egy őszinte, igaz
embertől, TÓTH LÁSZLÓ
barátunktól. 
Önzetlen és hű pártolója volt
minden szépnek és jónak, de
különösen szülőföldjének, a
Nyárádmentének. Távozásod
felmérhetetlen veszteség
szűkebb és nagy közössé-
günknek.
Isten nyugtasson, LACI
barátunk!
Vigasztalódást a családnak!
Emlékét szeretettel őrizzük. A
Bereczki család. (16/2471-I)
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„Szívemben mindig ott élsz,
lelkemnek része vagy.
Nem számít most a távolság,
magad vagy bennem a gondolat.”
Fájó szívvel emlékezünk április 29-én a
gegesi születésű ORBÁN 
ERZSÉBETRE halálának 8. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Emlékeznek rá: férje, Attila, fia, Attila és
unokája, Annamária. (2421)

Édesanyám, látod? Kinyílt minden virág!
Ünneplőbe öltözött minden apró faág.
Rózsaszín, sárga, bíborpiros és lila,
Zöld fűben álmodik sok kis fehér s kék ibolya.

Enyhe szellő rügyet bont, ágról ágra száll,
Minden árva dalosmadár hű társra talál,
Kék eget tarkít sok fehér, pihe-puha felhő,
Szirom könnyeket ejt ágairól az aranyeső.

Rigó zengi messzeségbe tavaszi énekét,
Szívek nyílnak, emberek fogják egymás kezét.
Napsugarak fürdenek a tavaszi esőben,
Szivárvány rajzolja magát büszkén az égen.

Keresek egy arcot, nem szól egy drága hang,
Válaszol az enyhe szellő és egy távoli harang.
Emléked simogat, mint csillagot az éjszaka,
Álmaimban mindig bebújok puha karjaidba.

Te már Angyalországban jársz, ahol örök a tavasz,
Ahol drága jó lelkednek a Jóisten a vigasz.
Nagyon hiányzol, könnyeim patakban ömlenek,
Amíg élek, Édesanyám, szívszakadva szeretlek!

Fájó szívvel emlékezem 2019. február 25-re, amikor utolsó földi
utunkat tettük meg együtt, én és Édesanyám – a marosszent-
györgyi születésű GAGYI MÁRIA. Születésnapját angyalként, an-
gyalok közt ünnepli május 1-jén. Virágok köszöntötték jöttét 87
évvel ezelőtt a májusi hajnalon, most virágözönnel búcsúzik tőle
a tavasz. Nyugodj békében, drága Édesanyám. 
Bánatos lányod, Marika. (12/2467)

ZARÁNDOKLATOK 2019-ben 
Május 20–25. – MEDJUGORJE (145 euró)

Július 2–6. – SZENTFÖLD (600 euró + 900 lej repülő) 
Október 8–12. – PORTUGÁLIA: Fatima és környéke, Lisszabon

(480 euró + 1000 lej repülő)
Lelki vezető: ft. Hajlák Attila-István.

Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon  vagy 
a hajlakattilajbi@freemail.hu e-mail-címen. (sz.-I)

OLASZORSZÁGI KÖRUTAZÁS
2019. JÚNIUS 11–18. között. 

Főbb helyszínek: Velence, Cinque Terre, Bolsena, Orvieto, Pisa,
Toscana – Firenze, Trieszt és Ptujska Gora. 

Még van öt hely.
Bővebb információ a 0744-909-601-es telefonszámon. (sz.-I)

Fájdalomtól megtört szívvel, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após,
sógor, nagybácsi, rokon és jó barát, 

kadicsfalvi TÖRÖK GÁSPÁR ALBERT EDMUND
fotóművész

életének 85. évében, egy kiteljesedett életet hátrahagyva, tü-
relemmel viselt, súlyos betegség után 2019. április 26-án el-
hunyt.
Drága halottunk földi maradványát 2019. május 2-án, csütör-
tökön 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásár-
helyi római katolikus temető felső kápolnájából, római
katolikus szertartás szerint.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes,
az örök világosság fényeskedjék neki!

A gyászoló család. (-I)

A MAROSSZÉKI KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelő cégek
tudomására hozza, hogy 2019-ben minden héten, a csütörtöki

napon, szél- és hótörésből származó fát értékesít árverés útján. Az
árverések minden esetben a Marosszéki Közbirtokosság

székhelyén, Szovátán, az Isuica utca 1. szám alatt lesznek, 10 órai
kezdettel, az értékbe tett famennyiségtől függően. Az árverésre
kerülő famennyiség jegyzéke, valamint további információk az

árveréssel kapcsolatban a közbirtokosság székhelyén és a 
0744-610-213-as telefonszámon kaphatók. (63614)



12   NÉPÚJSÁG ___________________________________________ KÖZLEMÉNY – REKLÁM__________________________________________ 2019. április 30., kedd

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A kereskedők visszatérnek 
a Somostetőre! 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város kedvező választ kapott az er-
dészeti őrségtől, így a kereskedők folytathatják tevékenységüket a So-
mostetőn. Az állatkerthez vezető központi sétányon faházikókat
helyeztek el. A somostetői árusok hozzáláthatnak ezek elrendezéséhez,
miután múlt kedden az önkormányzati képviselők a tanácsülésen meg-
szavazták a tevékenységre vonatkozó szabályzatot.

Huszonnyolc házikót
helyeznek el, ebből 18-at
az állatkerthez vezető sétá-
nyon. A hivatalos idény-
nyitóra a Somostetőn
május 4-én kerül sor, ami-
kor a Voltaj együttes kon-
certezik.

A bel- és külkapcsolati 
osztály


