2017. május 31., szerda
LXIX. évfolyam
123. (19612.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 1 lej)

Közelednek Csíksomlyóhoz a zarándokok

Hálát és imát visznek a Szűzanyához

Kedves
Olvasóink!

Legfőbb törekvésünk, hogy friss,
közhasznú információkkal és tartalmas, színes olvasmányokkal nap
mint nap jelen legyünk az Önök
életében. A posta munkaprogramja
miatt azonban kénytelenek vagyunk
erre a hétre lecsökkenteni találkozásaink számát, a lapokat ugyanis
legközelebb jövő héten kedden, június 6-án kézbesítik. Ezért ma egy
24 oldalas, bővített lapszámmal jelentkezünk, amelyben a Műsorkalauzt és a Színes Világ mellékletünket
is megtalálják. A Múzsa című irodalmi-művészeti mellékletünket a
szintén bővített, 16 oldalas keddi
Népújságban olvashatják. Ugyancsak kárpótlásként júniusi hűséges
előfizetőink között nem négy, hanem
hat nyertest sorsolunk ki, akik
egyenként 150 lejes díjban részesülnek. Kényszerű távolmaradásunk
miatt ismételten elnézésüket kérjük,
és áldott pünkösdi ünnepet kívánunk mindannyiuknak. A június 6-i
találkozásig:
a Népújság szerkesztősége

Aki életével
és tudományával
ma is világít:
Bod Péter

De nem csak gyűjtötte, olvasta, tanulmányozta ezeket a „néma barátokat”,
maga is valósággal ontotta a teológiai,
történelmi, tudomány- és irodalomtörténeti műveket.

____________5.

Gyimesi keresztalja

Az elmúlt napokban több csoport zarándok is átvonult tájainkon, a Mária-utat követve Csíksomlyóra tartottak a pünkösdi búcsúra. Egyik csoporttal Jobbágyfalván találkoztunk,
a tucatnyi gyalogos három tagja szívesen mesélt arról, miért
indult útnak, mit él át és milyen tapasztalatokkal jut el a
Szűzanya elé.

Gligor Róbert László

Fotó: Bálint Zsigmond

Juhos Zoltán április 19-én indult el a felvidéki Királyrévről, Komárom
és Tata érintésével Budapesten csatlakozott a csoporthoz. Vég Beáta
Szekszárdról indult, míg Pósz Ferenc „csupán” Nagykárolynál csatlakozott május 13-án. A tizenkét fős csoportot mások is követik egy-egy
nap távolságra, s vezetőik révén állandó kapcsolatban vannak egymással,
de csupán egy alkalommal találkoztak, a herédi közös szálláson. Van
olyan csoport mögöttük, amelyben tizennégy idősebb személy gyalogol,
(Folytatás a 4. oldalon)

Az RMDSZ kezdeményezése

Ingatlanhiteleseket
segítő törvény

„A képviselőház mai ülésén az elárverezésre kerülő
ingatlanok megvásárlására hatalmaztuk fel az önkormányzatokat azért, hogy azokon a családokon tudjunk
segíteni, akik nem tudják fizetni az ingatlanra felvett
kölcsönüket. Sok család kerül abba a helyzetbe, hogy
nem tudja fedezni ingatlanhitelét, de szociális lakást
sem igényelhetnek a jelenlegi törvénykezés értelmében. Az RMDSZ által kidolgozott törvény megteremti
a lehetőséget arra, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből vásárolja fel a bajba jutott hitelesek ingatlanjait, majd ezeket bérbe adja az addigi
tulajdonosoknak”– mutatott rá Szabó Ödön, az
RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese azt
követően, hogy a parlament alsóházának keddi ülésén
döntő házként szavazták meg a szövetség által kezdeményezett jogszabályt.
Szabó Ödön elmondta, a kezdeményezést az elmúlt
parlamenti mandátumban iktatták az RMDSZ parlamenti képviselői, amelyet tavaly decemberben az államelnök visszaküldött a parlamentnek. „A parlament
részlegesen eleget tett Klaus Johannis államelnök jogszabály-felülvizsgálati kérésének, és ma újból megszavazta a törvényt. Meg kell teremteni a jogi
lehetőségeket arra, hogy egy önkormányzat segíteni
(Folytatás a 4. oldalon)

____________7.
____________9.

Statisztika, kérdőjelekkel

Benedek István

Ha politikusok beszélnek félre szép tájainkon, arra már
fel sem kapjuk a fejünket, de ha már a szavazóktól nem
függő külföldi beruházók is űzni kezdik a mellébeszélés
szokását, az érdekesebb.
Vélhetően a kormány fényezését célzó álcivil indíttatás
lehet a hátterében egy, a minap az egyik gazdasági kiadványban megjelent tanulmánynak, amely a külföldi befektetéseknek az ország régiói közti megoszlását taglalja.
Ebből az derül ki, hogy a beruházások több mint felét a
főváros és körzete szippantja fel, a hét fejlesztési régió közt
oszlik meg a többi befektetés. A tanulmányt a külföldi befektetők tanácsa és a bukaresti közgazdasági egyetem készítette. Ezekben a közegekben pontosan tudják, hogy a
statisztikák csalnak olyan értelemben, hogy a nagy cégek
csaknem mindegyikének a fővárosban jegyzik be a székhelyét, és ott is jelentik le az adataikat. Így papíron az a
cég is csak ott üzletel, amelyik irodán kívül mást nem tart
fenn a Dămboviţa-parton, de konkrét üzleti tevékenységét
az országban szétszórt munkapontokon végzi. Ugyanilyen
statisztikákkal szokták rendszeresen a szemünkbe hazudni
azt is, hogy a legnagyobb üzleti forgalmat és adóbevételt
is a „bukaresti” cégek állítják elő.
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 6 perckor.
Az év 151. napja,
hátravan 214 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma ANGÉLA és
PETRONELLA,
holnap TÜNDE napja.
TÜNDE: Vörösmarty Mihály
alkotása, a tündér szóból. A
Csongor és Tünde című mű
megjelenése óta töretlen a népszerűsége.

Eső várható

Hőmérséklet:
max. 280C
min. 160C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 30.

1 EUR

4,5636

100 HUF

1,4795

1 USD

1 g ARANY

4,0900
166,1588

Ma indulnak a nyárádremetei
zarándokok

Nyárádremetei gyalogos zarándokok indulnak ma a csíksomlyói búcsúra. Első éjszaka Korondon, második este
Máréfalván, harmadik este a Hargitán szállnak meg. Az érdeklődők Katona Ernővel a 0745-594-592-es telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot.

Jogi tanácsadás

Június 7-én, jövő szerdán 16 órakor szerkesztőségünk
(Dózsa György utca 9. szám, II. emelet, 57-es iroda) székhelyén jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd
ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az üggyel kapcsolatos valamennyi
iratot.

A szabadnapokon zárva lesz
az uszoda

A Mircea Birău uszoda vezetősége közli, hogy a létesítmény nyitvatartása június 1. és június 5. között a következőképpen változik: csütörtökön: június 1-jén zárva,
szombaton 12 órától zárva, vasárnap, június 4-én és hétfőn, június 5-én zárva.

A RAR ünnepi programja

Tekintettel arra, hogy június elsejét és másodikát is munkaszüneti nappá nyilvánították, e két napon nem dolgoznak a Gépkocsi-nyilvántartó Hivatalnál, a RAR-nál. A
nagyhét folyamán ma, május 31-én 8-16.30 óra között dolgoznak utoljára. Pünkösd másodnapján szintén szünetel
az ügyfélszolgálat, legközelebb június 6-án, kedden 8 órakor kezdik el a munkát. Tekintettel arra, hogy a június 2-i
napot be kell pótolni, valamennyi RAR-kirendeltségnél június 10-én, szombaton 8-14 óra között munkanap lesz.

Kirándulás Gyergyóba

Az Erdélyi Magyar Baloldal kirándulást szervez június 3án Gyergyószentmiklósra, Szárhegyre, Gyergyóalfaluba
és Borzontra. Déli 12 órakor ebéd a Basa vendéglőben.
Érdeklődni naponta 9-11 óra között a Dózsa György utca
9. szám alatt, az I. emeleten vagy a 0744-928-299-es telefonszámon.

Szép színes világ

A Kovászna megyei miklósvári kastélyparkban június 4-én
17 órától lovastorna-előadásra várják az érdeklődőket, főként a gyerekeket. A lovasok igaz történetet játszanak el,
az előadást Kálnoky Anna rendezte.

Házkutatások

A rendőrség május 30-án nyolc házkutatást tartott egy kereskedelmi társaság székhelyén, illetve ennek munkapontjain, valamint három személynél, akiket adócsalással és
csempészett cigaretta kereskedelmével vádolnak. A házkutatás során több mint 15 ezer zárjegy nélküli cigarettát
és egy engedély nélkül birtokolt 6 mm-es kaliberű fegyvert
koboztak el. Az okozott kár több mint 10.000 lej.
Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

Ötvenek ünnepén

Baricz Lajos

Ily dolgot nem látott senki soha még:
ötvenek ünnepén megnyílott az ég
s látható módon kiáradt a Lélek
– neki köszönöm, az Egyházban élek –

s betöltötte az apostolok lelkét,
kik bátran hirdették Krisztus igaz elvét:
feltámadt a Krisztus, és örökre él,
és a mai naptól általuk beszél.

Lángnyelvek szálltak, furcsa zúgás támadt,
apostolokra izzó erő áradt,
és bátran hirdették: Isten szeretet;
akit bár megöltek, de most bennük él,
boldog az az ember, ki benne remél,
s nem akar hős lenni, csak csendben szeret.
2017. május 24.

Megjelent az Erdélyi Gyopár 150. száma

Százötvenedszer vehet kezébe friss
Erdélyi Gyopárt az olvasó. Az Erdélyi
Kárpát-Egyesület utódkiadványa ez,
melynek elődje az Erdély folyóirat
volt 1892-től betiltásáig. Az örökséghez hűen a természetjárót szolgálja a
lap tartalma, Erdély értékeire összpontosítva, a turistaélet nagyszerűségét
mutatva be, mintegy csábítóként azok
számára, akik ezen örömökből még
nem kértek részt.
A 150. lapszám is friss eseményekről számol be, mindenről, ami égenföldön a természetben megtalálható…
ez alkalommal sok turistahumorral fűszerezve. Hírt kaphat az olvasó arról,
hogy az EKE-osztályok számos rendezvénye mellett Jókai Mór-teljesítménytúra volt huszadszorra, szintén
teljesítménytúrával emlékeztek a gyergyóiak negyedik alkalommal Erőss
Zsoltra, de a Kitty-emlékverseny sem
maradt el.
Összeállt az EKE XXVI. vándortáborának teljes programja, az összes tú-

Erdély 7 csodája

ralehetőség megtalálható az Erdélyi
Gyopárban, lehet tehát válogatni közülük már most annak, aki a Rétyi
Nyírben a turistaság legnagyobb találkozóján töltené szabadsága egy részét.
Aki csak virtuálisan kirándulna, annak
ajánlják a Hazajárás Erdélybe sorozat
újabb részét, melynek címe Télbúcsúztató túrák a Páringtól a Répátig,
de várlátogatásra is nyílik lehetőség
Keresztváron. A Tündér-barlang titkait
fedi fel Kinda Tibor, Hargitafürdő
Janus-arcát mutatja meg Zsigmond
Enikő, Molnár Zoltán pedig újabb utazásra hív a nyári csillagképek között.
A felsorolás csak morzsa abból, amit
az ünnepi lapszám kínál, hiszen szó
van ebben még a maroshévízi Urmánczy-fürdőről, a nyári gombásztúgyűjthető
gasztronómiai
rákon
különlegességekről és arról a különleges flóráról is, amit a Csalhó Nemzeti
Park rejt. Aki nem akar tudatlanul állni
egy-egy meteorológiai állomás kapujában, vagy nem akarja varázsgömb-

Megvannak
a kedvencek

Hirdetési irodánk
nyitvatartási programja:

Vasárnap éjfélkor lezárult az Erdély 7 csodája nevű internetes
játék. A Transindex internetes portál és a goTransylvania applikációt fejlesztő Lynx Solutions kezdeményezése rendkívül népszerűnek bizonyult, a 34 csodára több mint húszezer szavazat érkezett.
A legtöbb, 1550 voksot a Gyilkos-tó és a Békási-szoros kapta, de
a Szent Anna-tavat, illetve a Tordai-hasadékot is több mint ezer
szavazattal értékelték a honlap látogatói. A rangsor negyedik helyén a torockói Székelykő áll, ötödikek a székelyföldi borvizek és
mofetták lettek. A hét csoda közé a csíksomlyói Mária-szobor és a
Medve-tó is bekerült.
Mint már korábban is jeleztük, a játék legfőbb célja nem a csodák „versenyeztetése”, hanem a népszerűsítésük volt. Az elkövetkezőkben a szervezőknek szándékában áll új játékot indítani,
amelynek résztvevői további erdélyi csodákra szavazhatnak. (nszi)

RENDEZVÉNYEK
Kikerics-évzáró

A segesvári Kikerics néptáncegyüttes évzáró előadását
május 31-én, ma 18 órakor a segesvári Mihai Eminescu
Művelődési Házban tartják. A belépés díjtalan, az adományokkal a táncosokat segítik.

Könyvbemutató

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület és az Erdélyi Múzeum-Egyesület közös szervezésében május
31-én, ma 18 órai kezdettel a marosvásárhelyi Bolyai
téri unitárius egyházközség Dersi János termében mu-

nek nevezni az ott látható üveggolyóbist, annak is segít a tudásbővítésben
a folyóirat, amelyre elő lehet fizetni,
és érdemes keresni az EKE-osztályoknál.

• május 31., szerda: 8–14 óra
• június 1., csütörtök: 9–13 óra
• június 2., péntek: 9–13 óra között
• június 3, szombat,
június 4., vasárnap: ZÁRVA
• június 5., hétfő: 8–15 óra
• június 6., kedd: 8–16 óra között.
Következő lapszámunk
június 6-án, kedden jelenik meg.
Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.

tatják be Ábrám Zoltán Csodálatos tanúságtétel. Vizi
E. Szilveszternek sok szeretettel Erdélyből című könyvét.

Gyereknap a Csűrszínházban

Június 1-jén 12 órától a mikházi Csűrszínházban a nemzetközi gyermeknap alkalmával a Maros Művészegyüttes
előadja a Szép Palkó című táncjátékát. Rendező-koreográfus: Varga János. 13.30-tól ugyanott gyerektáncházat
tartanak. A kisebbeknek megmutatják a különböző néptánclépéseket, ugyanakkor lehet majd maszkozni, és a
színpadi jelmezeket is megnézhetik, felpróbálhatják a
nézők.
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Véget ért a légiforgalom-irányítók sztrájkja

Több mint háromórás munkabeszüntetés után kedden kora délután felfüggesztették a reggel kilenc
órakor meghatározatlan időre meghirdetett sztrájkot a légiforgalom-irányítók, miután követeléseik
egy részének teljesítéséről megállapodást írtak alá
a közlekedési miniszterrel.

A több mint háromórás munkabeszüntetés a romániai és
nemzetközi járatok tucatjainál okozott késést. A bukaresti
Henri Coandă nemzetközi repülőtéren mintegy hatvan érkező,
illetve induló járatnál regisztráltak legalább félórás késést, a
Ryanair légitársaság pedig törölte is hét járatát.
A légiforgalom-irányítók sztrájkja a nemzetközi légiforgalomban is késéseket, a légitársaságoknak pedig többletkiadást
okozott: a Flightradar24.com honlap valós idejű radartérképén
a sztrájk idején az látszott, hogy a repülőgépek többsége –
nemcsak az ukrajnai konfliktusövezetet, hanem Románia légterét is kikerülve – a szerb és bolgár légteret használta.

Gabriel Tudorache szakszervezeti vezető szerint egy új menedzsmentterv elkészítéséről állapodtak meg a közlekedési
miniszterrel, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a munkakonfliktus nem ért véget, a sztrájkot csak felfüggesztették, és
bármikor újrakezdhetik, ha a megállapodás egyes tételei nem
teljesülnek.
A szakszervezeti vezetők azt állítják: nem nagyobb fizetésekért sztrájkolnak, hanem a vállalat vezetőségének leváltását,
illetve létszámbővítést is kérnek. Azt mondják, a forgalom növekedése miatt a légi irányítók túlterheltsége komoly biztonsági kockázattá vált.
A bukaresti közlekedési minisztériumnak alárendelt, költségvetési támogatás nélkül gazdálkodó légiforgalom-irányító
szolgálatnál 552 légiforgalom-irányító dolgozik. A News.ro
hírügynökség szerint az állami szektorban itt vannak a legnagyobb fizetések, amelyeket bónuszok nélkül átlagosan havi
bruttó ötezer euróra becsültek. (MTI)

Felfüggesztik az észak-koreai munkaerőimportot

Felfüggesztette hétfőn Románia, Bulgária és Csehország az észak-koreai munkaerőimportot, miután
a phenjani hatóságokról kiderült, hogy állítólag viszszatartják az állampolgárok által külföldön keresett
pénzt – jelentette be a Yonhap hírügynökség szerint
Bulgária dél-koreai nagykövetsége.

„Bulgária, Románia és Csehország precedenst teremtett a
munkaerőimport leállításával, miután megvizsgálták, milyen
bánásmódban részesülnek a határon túl dolgozó észak-koreai
állampolgárok. Az, hogy ez a három kelet-európai ország nem
fogad több észak-koreai dolgozót, példaértékű abban, hogy

milyen aktív lépéseket tehetnek az államok az elkobzások
ellen” – áll a nagykövetség közleményében.
A munkaerőexport Észak-Korea számára komoly bevételi
forrást jelent. Másfelől a phenjani kormányt modern rabszolgaság vádja is éri, mivel az országban nagyon rosszak a munkakörülmények, a külföldön dolgozókat pedig megfosztják
keresetüktől. Megközelítőleg 50–60 ezer észak-koreai dolgozik külföldön, elsősorban a bányaipar, erdészet, textil- és építőipar terén. Észak-Korea állítólag évi több mint 100 millió
dolláros bevételre tesz szert a külföldön dolgozó állampolgárok révén. (Mediafax)

Uniós forrásból újítják fel
a Székely Nemzeti Múzeumot is

Az Európai Unió által finanszírozott regionális operatív program keretében újítják fel a Kós Károly által
tervezett sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumot. Az erről szóló szerződést kedden írták alá
Sepsiszentgyörgyön – tájékoztatott a Kovászna megyei önkormányzat sajtóirodája.

Az intézmény fenntartója, a Kovászna Megyei Tanács 21,8
millió lejt fordíthat az intézményfelújításra, melyből 4,9 millió
lej az önrész és a nem elszámolható költségek. Az összeg nagyobb részét az EU biztosítja. A múzeum bezár a munkálatok
idejére.
A beruházás során teljesen felújítják a múzeum főépületét,
a két hajdani múzeumőri lakást, amelyből az egyik jelenleg
irodáknak ad helyet, a másik raktárként működik. A múzeum
parkjában tájépítészeti munkálatokat végeznek el, és részlegesen átalakítják a múzeumi látogatói útvonalat is. Emellett elérhetővé teszik a kiállításokat a fogyatékkal élők számára,
bronzból öntött maketteket, Braille-írással ellátott címkéket és
táblákat, tapintható térképeket helyeznek ki. A felújítás során
interaktív tevékenységekre alkalmas helyiségeket alakítanak
ki a múzeum főépülete mögött található adminisztratív épületben.
Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója az
MTI-nek elmondta: a felújítás idejére kénytelenek bezárni az

intézményt. Az igazgató hozzátette: a kivitelező kiválasztására kiírandó versenytárgyalás eredményességétől, az esetleges óvásoktól függ, hogy mikor kell átadniuk a
munkaterületet az építőknek. Hozzátette: jelenleg raktárt keresnek, ahová elszállíthatják a múzeumban őrzött tárgyakat.
A szerződés értelmében két és fél évig tarthatnak a munkálatok.
„Ez nem egy egyszerű finanszírozási szerződés. Ez annál
több, hiszen a Székely Nemzeti Múzeum a székely nemzet
múzeuma, tehát erős érzelmek fűznek mindannyiunkat ehhez
az intézményhez” – idézte Tamás Sándort, a Kovászna megyei
önkormányzat elnökét a közlemény. Hozzátette: a megyei önkormányzat már az EU korábbi költségvetési ciklusában pályázatot nyert a felújításra, de a megnyert összeget nem kapták
meg. Ezért most új tervet kellett készíteni. „Ebben az országban annak van eredménye, akinek van türelme, minket pedig
olyan fából faragtak, hogy kitartunk elképzeléseink mellett” –
jelentette ki a politikus.
Simion Creţu, az EU-s finanszírozásokat kezelő Központi
Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója kiemelte: sok jól
előkészített pályázatot nyújtottak be az ügynökséghez Kovászna megyéből, és az egy főre eső, lehívott uniós források
értékét tekintve a székelyföldi megye első helyen volt a régióban a 2007–2013-as ciklusban. (MTI)

Októberre dönthetnek a londoni központú uniós
ügynökségek új székhelyéről

Októberre várható döntés a londoni központú uniós
ügynökségek új székhelyéről, amelyeknek költözniük kell az Egyesült Királyság EU-tagságának megszűnésével. A helyszínekről a tagországok
képviselői fognak dönteni világos kritériumok alapján, titkos szavazással – közölte a The Wall Street
Journal (WSJ) című amerikai politikai-üzleti lap, az
Európai Bizottság kiszivárgott irányelveit ismertetve.

A cikkben emlékeztettek rá, hogy az Európai Bankhatóság
(EBA) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyéért már szinte minden tagállam bejelentkezett, valamint tudatták, hogy július 31-ig még azok az országok is
benyújthatják a pályázatukat, amelyek eddig nem tették meg.
Mint írták, nincs rá precedens vagy bevett eljárás, hogy miként kell új központot választani egy uniós ügynökségnek, az
ugyanakkor nem lehetséges, hogy mindkét szervezet ugyanabba az országba kerüljön. Több fordulóban fognak szavazni,
a végső döntés legkésőbb októberben várható. Elsőként pedig
az EMA-ról fognak határozni.
A dokumentum szerint az ügynökségeknek már a britek tá-

vozásának pillanatában, várhatóan 2019 márciusában meg kell
kezdeniük a működésüket az új helyszíneken.
A jelentkezéseket az Európai Bizottság fogja értékelni számos szempont alapján, figyelembe veszik egyebek mellett a
pályázó városok földrajzi elhelyezkedését, nemzetközi összeköttetését, távolságát a repülőterektől, illetve az idegen nyelvű
iskolákban lévő férőhelyek számát.
Szakemberek szerint politikai megfontolásokat, földrajzi
szempontokat és egyebeket is számításba vehetnek a kérdés
tárgyalásakor. Kiemelték, az uniós vezetők 2003-ban úgy döntöttek, hogy az újonnan csatlakozó tagállamok élveznek majd
elsőbbséget az új ügynökségek elosztásánál, viszont azt is
megemlítették, hogy itt nem új ügynökségekről van szó. Elemzők szerint a legnagyobb esélye Frankfurtnak, Brüsszelnek és
Bécsnek van az EBA befogadására – írta a Financial Times
című brit pénzügyi újság.
Az évi körülbelül 300 millió eurós költségvetésű Európai
Gyógyszerügynökségnél közel 900 szakértő dolgozik, a szervezet naponta mintegy száz embert fogad külföldről. Az Európai Bankhatóság 190 embert foglalkoztat és évente
nagyjából 9 ezer látogatót fogad. (MTI)

Ország – világ
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Nincs járványveszély
Csíksomlyón

Hargita megyében nincs kanyarójárvány-veszély,
közölte sajtóközleményében Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnöke. Az Agerpres hírügynökséghez is eljuttatott közlemény szerint Borboly
Csaba Hargita megyei tanácselnök Tar Gyöngyivel,
a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság
(DSP) vezetőjével és Urbán Erik ferences szerzetessel, a csíksomlyói búcsú egyik főszervezőjével is
egyeztetett a kanyaróveszélyről. A közlemény szerint a közegészségügyi igazgatóság vezetője, Tar
Gyöngyi azt mondta: a roma közösségben valóban
van egy gócpont, amelyet „tematizál a média”, de
„nincs szó járványról, és nincs ok a pánikra”.
(Agerpres)

Felmentették a térdelő
rendőrparancsnokot

Az ügyében folytatott belső vizsgálat nyomán felmentették kedden tisztségéből a határrendészet ellenőrzési osztályának vezetőjét, Aurelian Miut –
jelentette be kedden Carmen Dan belügyminiszter.
A tárca azt követően indított vizsgálatot, hogy a Naţional című napilapban olyan fotók jelentek meg,
amelyeken felettesei előtt térden állva látható a határrendészet ellenőrzési osztályának parancsnoka.
Dan hozzátette, továbbra is ki akarják deríteni, miért
éppen most, az esemény után négy évvel kerültek
a nyilvánosság elé a fotók, ezért a tárca folytatja az
ügyben indított belső vizsgálatot. (Agerpres)

Nem indulhat eljárás
a volt kormányfőtitkár ellen

A képviselőház elutasította kedden, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást indítson Eugen Bejinariu szociáldemokrata képviselő
ellen, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítanak az
egykori Năstase-kormány tagjait érintő, úgynevezett
Microsoft-ügyben. A 2000-től 2004-ig hatalmon lévő
Năstase-kabinet volt kormányfőtitkárának kiadatását
már tavaly novemberben kérte a DNA, a választási
kampány idején megrendezett korábbi szavazáson
azonban a parlament már nem volt határozatképes.
Azóta Bejinariu újabb mandátumot – és mentelmi
jogot – szerzett. A keddi titkos voksoláson 183 képviselő ellenezte, 88 pedig támogatta Bejinariu kiadását. (MTI)

Sürgősségi rendelet jöhet
az üdülési jegyekről

Július elsejéig elfogadja a kormány az üdülési
jegyekre vonatkozó sürgősségi rendeletet – közölte
kedden Mircea Dobre idegenforgalmi miniszter.
Dobre hozzátette, a tervezet jelenleg a munkaügyi,
a pénzügyi és az igazságügyi minisztérium asztalán
van véleményezés céljából, és július 1-jéig elfogadja
a kormány. Azoknak a közintézményeknek, amelyek
eddig nem különítettek el pénzt erre a célra, költségvetés-kiegészítés keretében kell ezt megtenniük. A
turisztikai miniszter azt is elmondta, az üdülési
jegyek egy naptári éven át lesznek érvényesek.
(Agerpres)

Statisztika, kérdőjelekkel
(Folytatás az 1. oldalról)
A tanulmányt előállító közegben, ha lett volna akarat,
került volna kapacitás is egy szavahihető beruházási
térkép készítésére, de hogy itt a politikum ajnározására
megy a játék, az onnan derül ki, hogy a tanulmányban
alig pár szót ejtenek arról, hogy az infrastruktúra elmaradottsága miatt kerülik a beruházók az ország keleti
és déli régióit. Ha a valódi beruházók rendelték volna
meg ezt a tanulmányt, akkor az infrastruktúra hiánya
jelentette gondokat sokkal hangsúlyosabban kiemelték
volna. Ez már csak annak tudatában is világos, hogy az
ország legnagyobb iparvállalatának számító francia
autógyártó rendszeresen szokta jelezni, hogy az országból való elköltözést fontolgatja, ha nem építik meg azt
a sztrádaszakaszt, amelyiknek a segítségével sokkal
könnyebben érheti el a nyugati piacait, mint a jelenleg
használt, a királyság ideje óta csak tákolgatott vasútvonalon. És ha valódi üzletemberek meg a realitásokra
fogékonyabb szakértők rajzolnának beruházási térképet, akkor abból annak is ki kellene derülnie, hogy nem
feltétlenül csak a sztrádák és a nemzetközi röpterek hiánya miatt nincs egyes régiókban több befektető, hanem
azért is, mert a milliószor megreformált oktatási rendszer képtelen egy közepes vagy afeletti technológiai
szinten megfelelő képzettségű munkaerőt kiállítani,
amellett pedig többmilliónyian vándoroltak olyan országokba, ahol nemcsak dolgozni lehet, hanem nívósan
élni is, mert az állam tisztességesen viszonyul az adófizetőihez. Nálunk ettől még messze állunk, és nem csak
a befektetők, hanem a rátermett politikum hiánya
miatt is.
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Hálát és imát visznek a Szűzanyához

(Folytatás az 1. oldalról)
van egy máriapócsi és egy marosvásárhelyi csapat is, Budapestről
egy csoport fiatalember is útra kelt,
Székesfehérvárról pedig egy lovas
csapat követi őket. Mindannyian
szombaton érkeznek meg Csíksomlyóra.
Fizikailag nem lehet felkészülni
Zoltán már négyszer járt az erdélyi kegyhelyen autóbuszos kiránduláson, de úgy döntött, idén
gyalog teszi meg a távot. Tavaly
nyáron végigjárta a Szent Jakab-út
egy 300 kilométeres szakaszát, néhány nap múlva pedig Spanyolországba repült, és 51 nap alatt
végigjárta az El Camino zarándokutat is. Beáta is járt már autóval
Csíksomlyón, de rég készült gyalog is eljönni, és most jött el ennek
az ideje. Ferenc tavalyelőtt az Esztergom–Máriagyűd vonalon zarándokolt, most úgy döntött,
Nagykárolytól Csíksomlyóig jön
gyalog. Zoltán azt állítja, fizikailag
nem kellett készülnie, a tavaly
mindkét utat egyedül gyalogolta
végig, mert annak is megvan a varázsa, ha az ember csak magával
foglalkozik, de csapatban is jól érzi
magát. Ferenc szerint szellemi kihívás csapatban vonulni, az emberalkalmazkodia
kell
nek
másokhoz, önfegyelmet tanul és
fizikai erőnlétet szerez. Beáta
szerint nem lehet egy ilyen útra
felkészülni fizikailag, inkább lelkileg, az agyban kell eldönteni,
hogy valaki útra kel, a fizikai fájdalmak majd következnek az út
során. Az első két hét volt megterhelő, utána már könnyebben
megy, mert tudják, hogy merre
tartanak, és „erőt ad, hogy a Szűzanyához érkezünk”.
Mindenki a maga terhével
Hogy ki miért kel útra? Mindenkinek megvan a maga oka, amelyről
legtöbbször nem szívesen beszél –
mondja Beáta, de nyilván mindenki
a fájdalmait, gyötrelmeit szeretné
letenni, és erőt meríteni. Ő idén
lesz 50 éves, és azért jön, hogy
hálát, köszönetet mondjon, és erőt
kérjen a következő évekre. Az
útnak vallási vonatkozása is van, itt
mindannyian gyakorló katolikusok
– teszi hozzá Ferenc. Ha van ilyen

Magyarország, Felvidék, Erdély – mindenki a csíksomlyói Szűzanya elé igyekszik
Fotó: Gligor Róbert László

elhatározás, és az ember számít a
Fennvaló segítségére, a fizikai fájdalmat legyőzni a legutolsó dolog,
hiszen vannak olyan személyek is,
akik 60 év fölött, csípőműtét előtt
állva is megtették az utat gyalog.
Zoltánt egyszerűen az motiválja
útján, hogy Csíksomlyón „annyi jólelkű magyar ember gyűl össze”,
mint sehol máshol a világon. Ötödször jár itt, szereti az erdélyi embereket, és nem tud betelni ezzel a
tájjal.
Nagyon megható tapasztalatokat
szerzett Beáta, csodálatos érzés,
amikor beérnek egy faluba, és zúgó
harangszóval fogadja őket az atya
és a hívek, akik csodáknak nevezik
a zarándokokat, és megköszönik útjukat, sőt arra kérik őket, hogy az ő
imáikat is vigyék el Csíksomlyóra.
A mindennapokból hiányzik az a
szeretet, amit egy ilyen úton megtapasztalhatnak, amivel feléjük fordulnak az emberek. Ferenc pedig
azt tapasztalta, hogy amikor az
ember ilyen sokat tartózkodik a természetben, észreveszi a madárcsicsergést, a felriadó állatokat, amire
különben máskor nem figyelne fel.
Számára az is meglepő volt, hogy
még a Mezőségen is minden falu-

ban lehet magyar szót hallani. Voltak olyan faluban, ahol már csak
nyolc magyar ember él, de úgy át
lehet jönni egész Erdélyen a Székelyföldig, hogy valaki semmit sem
tud románul, és ez nagyon jó élmény.
Legyőzik az akadályokat
A csoportban van négy olyan
személy, aki már két éve gyalog
megtette a Mária-utat, van egy
nyíregyházi család, amely Máriacelltől jön, de otthon egy hétre kiszálltak, majd Erdélyben ismét
csatlakoztak hozzájuk. Balesetek
történtek, volt, aki kullancscsípés
miatt szállt ki a menetből, de csatlakozott egy későbbi csoporthoz,
volt, akinek több ujja eltörött és
műteni kellett, ő majd egy másik
alkalommal ismét útra kel. Mindenki hívő, és nehéz kiszállni egy
ilyen zarándoklat során a csapatból.
Olyanok is vannak, akik csak néhány napra csatlakoznak a menetelőkhöz – mondta el Beáta, de
mindannyian egyetértenek abban:
felemelő élmény lesz megérkezni a
pünkösdi búcsúra, és az utolsó
napon több ezer emberrel menetelni
fel a somlyói hegyre.

Autó zuhant a Poklos-patakba

Erről jut eszembe

Az időjárás nincs tekintettel a
városnapokra. A kegyetlen, őszies
eső, a heves, szeles zápor a legígéretesebb szabadtéri rendezvényeket is képes elmosni. A természet
teszi, amit akar. Vasárnaptól már
melegen süt a nap, a szabadba, a
zöldbe csábít. Zokon vehetjük a
szeszélyeit, de ez a dolgok leegyszerűsített megközelítése. Észszerűbb a jelenségeket tudományosan
vizsgálni. Azt is mondhatjuk, hogy
a természet azt teszi, amibe belekényszerítik. Belekényszerítjük!
Mi, emberiség. A tudósok, filozófusok, írók, művészek, a létkérdésekről
gondolkodók
régóta
figyelmeztetnek a klímaváltozás, a
globális felmelegedés végveszélyeire, a vészjelzéseknek nincs sok foganatja. Mindarra, ami az
éghajlat módosulásával kapcsolatos, mégis érdemes minden lehető
módon felhívni a figyelmet, hiszen
a változások fő meghatározója az
emberi tényező. A Bolyai Alkotótábor működtetői is így gondolják,
17. eseménysoruk ezért is fókuszál
arra, hogy a klímaváltozás közepette miképpen alakul, alakulhat a
kreatív városépítészet, milyen
irányba terelődik életünk az elkövetkező évtizedekben. A tábor
fennállása óta Csegzi Sándorék
évről évre egy asztalhoz ültetik a
művészetek és a tudományok képviselőit, és arra törekednek, hogy
az eszmecserékből, a két terület
előremutató tapasztalatainak ötvözéséből hasznos tanulságokat levonva ösztönözzék az értékteremtést, azt szorgalmazzák, ami a
korszellemből táplálkozva valóban
hasznunkra lehet. Ezúttal a városépítészet, leszűkítve, Marosvásárhely jelenét, jövőjét próbálta
körbejárni a kétnapos konferencia
s az ahhoz csatlakozó tanácskozás.
Kimeríthetetlen téma, elméleti és
gyakorlati vonatkozásban is vitára
csábító, képzőművészek, műépítészek, városgazdák, városrendezők,
meteorológusok és sok más szakember számára egyaránt provokatív. Lapunkban már tegnap átfogó
tudósításban foglalkoztunk vele, s
bizonyára még többször visszatérünk majd rá. A városlakókat, Vásárhely egyszerű polgárait is
izgathatja, hiszen közvetlenül
érinti őket mindaz, ami ezzel kapcsolatos. A vélemények, ellenvélemények
tehát
folyamatosan
ütköztethetők. Különösen az elmélet és a gyakorlat, az elképzelések
és a mindennapi realitások vonatkozásában. Mert miközben a település ügyeivel hivatalból, szakmai
feladatkörként foglalkozók szerint
Marosvásárhely a fenntartható fejlődési stratégia, az okos, klimatikai szempontból is intelligens
város létrehozása tekintetében jó
úton halad, sőt több vonatkozás-

ban élen jár az országban, a helyi
polgár joggal érezheti úgy, hogy a
valóság nem ezt igazolja. Kevés a
zöldövezet, a fákat továbbra is kíméletlenül irtják, nagy a légszenynyezés, a zaj se csökken, romlóban
a közszállítás, nincsenek kerékpársávok, mindent a gépkocsik uralnak,
megszűntek
strandok,
sportlétesítmények, hiányoznak a
sétálóutcák, piskótakő az infrastruktúra királya, repülőt csak a légtérben látunk, hallunk. Miközben
Kolozsvár, Nagyvárad, Nagyszeben stb. jóval előttünk masírozik…
Persze vannak dicséretes dolgok
is, de azzal sem tudunk kellőképpen élni, amink van. Múlt szombaton délelőtt például a várban, ahol
egyre több volt a látogató, ilyenolyan kiállításokat kerestem.
Hiába. Végül az információs központban kötöttem ki. A virágházban, vagy mi a csuda az, sok-sok
számítógép és képernyő fogadott
biztatón a hatalmas üvegkupola
alatt. És még több hivataloskodó,
egyeninges fiatal futkosott fel és
alá, vagy játszott a maroktelefonján. Hasznos információval egyikük se szolgált. Nem tudták, mi hol
van. Szóval ez is olyan, mint holt
lovon a patkó. Még inkább ez a
mondás erősödött meg bennem a
Szűcsök bástyájában a Dali-kiállításon, ahol egyedül lévén, zavartalanul nézhettem a meghökkentést
legfelsőbb szinten produkáló zseni
litográfiáit, nyomatait, a világtörténelmet és irodalmat megidéző tizennyolc fura lovat. Pár hete a
művész szülővárosában, Figueresben ámuldozhattam a Dali Múzeumon. Évente látogatók százezreit
vonzza a katalóniai kisvárosba.
Erre épül az egész ottani idegenforgalom, és higgyék el, megéri.
Ahhoz a rendkívül látványos intézményhez képest ez a várbeli kis
tárlat tényleg minimálisra törpül.
De hogy nálunk ez meg se hess!, az
mégiscsak elképesztő. Nyilván a
hozzáállás is ehhez mérhető. Figueresben sokan nagyszerűen megélnek csak abból, hogy a
múzeumhoz, Dalihoz fűződő emléktárgyakat készítenek, árusítanak. Nálunk hol vannak az árban
hozzáférhető, apróbb emléktárgyak, hűtőmágnesek például, amelyek a Kultúrpalota és a szecesszió
más helyi különlegességeit kínálják fel a turistáknak, helybelieknek? A kérdést a konferencia egyik
előadója, a megyei képzőművészalakulat elnöke, Mana Bucur is
feltette egyébként. De kérdésekben
persze kifogyhatatlanok vagyunk.
Akaratlanul is kreatívak. Abban viszont nem lehetnek kétségeink,
hogy a fenntartható fejlődés érdekében mindenekelőtt a fejekben
kell előidézni alapvető változásokat. (N.M.K.)

(Folytatás az 1. oldalról)
tudjon a bajba jutott hiteleseken, hiszen jelenleg nem sok törvény kedvez azoknak, akik valamilyen
bankkölcsönnel rendelkeznek” –
hangsúlyozta Szabó Ödön, az
RMDSZ Bihar megyei képviselője.
Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője elmondta: „Ez
egy újabb olyan törvénye az
RMDSZ-nek, amely azt az elvet
követi, hogy önkormányzataink,
közösségeink döntsenek a bennünket érintő kérdésekben. A jogszabály kiszélesíti az önkormányzatok
hatáskörét, megteremtve a jogi lehetőséget arra, hogy saját maguk
dönthessenek arról, mit tesznek a
jobb életfeltételek megteremtéséért.
A legfontosabb célkitűzésünk, hogy

minél több ilyen hatáskört a lehető
legközelebb vigyünk az önkormányzatokhoz, ezáltal a közösségeinkhez”. Cseke Attila, az RMDSZ
Bihar megyei szenátora ezt követően kifejtette, a jogszabály felsőházi vitája során leszabályozták azt
is, hogy ezután az önkormányzatok
árverésen legtöbb 100 négyzetméteres ingatlanokat vásárolhatnak a
bajba jutott hitelesek segítésére, ezt
eddig egy 2008-tól hatályos előírás
tiltotta. „Az önkormányzatok 5 éves
bérleti szerződések alapján adhatják
ki majd ezeket a lakásokat az érintetteknek, és a lakbér értéke nem haladhatja meg a család havi nettó
jövedelmének 10 százalékát” – taglalta Cseke Attila szenátor.
(közlemény)

Ingatlanhiteleseket
segítő törvény

Tegnap 11.20 órakor értesítették a katasztrófavédelmi felügyelőséget, hogy egy személygépkocsi a Poklos-patakba zuhant. A gépkocsit egy
terhes nő vezette, a baleset után kórházba szállították. A gépkocsit a délutáni órákban emelték ki a patakmederből.
Fotó: Nagy Tibor
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500 éves a reformáció

Aki életével és tudományával ma is világít: Bod Péter

Veress László
Neve ismerősen cseng irodalmárok, történészek, térképészek és teológusok számára egyaránt. A
közelmúltig Marosvásárhelyen egy
intézmény viselte a nevét, ami az
évek folyamán annyira közismertté
vált, hogy a taxisoknak már nem is
kellett bemondani az utca nevét:
mindannyian tudták, hol van a Bod
Péter Diakóniai Intézet.
Önéletírása is Marosvásárhelyen
jelent meg újra, pontosan tíz évvel
ezelőtt. Számos diák büszke arra,
hogy a Kézdivásárhelyen, a Bod
Péter Tanítóképzőben tanulhatott.
Itthon és külföldön megyei és egyetemi könyvtárak viselik a nevét, a
könyvtárismereti versenyeket róla
nevezték el. A magyar fővárosban
utca viseli a nevét, az ott levő egyik
családi házon emléktábla teszi
egyértelművé, hogy az utca arról a
Bod Péterről kapta nevét, aki az erdélyi Felsőcsernátonban született
1712. február 22-én és Magyarigenben hunyt el 1769. március 2-án.
Szülőfalujában és halálának helyén
is híven őrzik az emlékét. Olthévízen, első lelkészi szolgálatának helyén még a kisgyerekek is tudják,
hogy ő volt település leghíresebb
lelkipásztora.
Szülőföld iránti szeretete
Megragadó melegséggel ír Önéletírásában szülőföldje szépségéről:
„Én, Bod Péter, Erdélynek abban a
részében, amely Moldvára tekint, a
szántóföldekben, erdőkben, vizekben és más természeti javakban bővelkedő Felsőcsernáton községben
születtem...”
Abban a korszakban élt, amikor
Erdély a II. Rákóczi Ferenc vezette
kuruc mozgalom után elveszíti függetlenségét. A háborús pusztításokat törvényszerűen követte az
éhínség és a járványos betegségek.
Az időjárási viszonyok is zordabbak voltak, kedvezőtlenek a földművelés számára. Fásultság,
közömbösség lesz úrrá sokakon, a
tudományos fejlődés is megtorpant.
Nem csoda, hogy a sok nyomorúság
fölött kortárs emlékírók nem győznek eléggé siránkozni. Az Apor
Péter által „nájmódinak” nevezett –
minden külföldről jövő divathullá-

mot imádó – életmód miatt megroppan a nemzeti öntudat: inkább szégyennek tartják a magyarsághoz
való tartozást, mint áldásnak és lehetőségnek.
Ebben a sötét hátterű korszakban
Bod Péter azon kevés szerencsések
közé tartozik, akik itthon is, külföldön is képezhetik magukat. Alkalma van megcsodálni külföldi
szépségeket; összehasonlíthatja az
itthoni esélyeket a külföldi lehetőségekkel: de meg sem fordul benne
a gondolat, hogy elszakadjon szülőföldjétől: hazajön, hogy népét itthon
szolgálja. Szállóigévé váltak sorai:
„Valamiképpen a hazának ártani
nem szabad, azonképpen annak
nem használni, mikor lehetne, nagy
vétek”.
Tudásszomja
„A legnagyobb hévvel viseltettem
a tudományok iránt” – vallja Önéletírásban. A tanulás és a tudás iránti
vágyat édesapja ültette el szívében,
aki maga ugyan nem volt tanult
ember, de szerette volna, ha fia azzá
válik. Taníttatása kezdetben sok nehézségbe ütközött. Az 1719-ben kitörő pestisjárvány miatt – amelyben
édesapja is meghalt – szünetelt az
oktatás; később tanulás helyett inkább mezei munkát kellett végeznie. Végre 1724-ben valóra vált,
ami után annyira sóvárgott: a nagyenyedi kollégium diákja lett. Szegény
szolgadiákként
sokat
nélkülözött, de: „Ezt a nyomorúságot mégsem éreztem olyan nagynak... minthogy a tanulmányok
iránt a legnagyobb szeretettel viseltettem...”
Szorgalmára felfigyelnek tehetős
és befolyásos nemesek, többek között Árva Bethlen Kata is. Nekik
köszönhetően, három év felsőbányai tanítóskodás után ismét Enyeden, a felsőbb osztályokban
folytathatja tanulmányait. Nem
elégszik meg azzal, amit az iskola
nyújt: „Mivel a nyelveket senki
sem tanította, saját erőmből tanultam”.
Patrónusainak
köszönhetően
1740-1743 között a hollandiai Leidenben tanul, ahol szenvedélyesen
veti bele magát a tanulásba. Minden
tudományág érdekli, amit a hollan-

diai egyetemen tanítanak. A teológiai tudományokon túl a reáltudományok: a fizika, a vegytan, a
csillagászat, sőt az anatómia is. Az
egyetem nagy tekintélyű profeszszora, Schultens Albert tanúsága
szerint „az akadémia és teológiai
kollégium egyik legkiválóbb tagja
volt, aki... tudományával és életével
mások előtt világítani fog”. A neves
professzornak igaza lett: a hazatérő
Bod Péter a század egyik legszorgalmasabb és legtermékenyebb kutatójává, írójává, tudósává vált.
Könyvszeretete
Könyvismerete és szakértelme
már életében közismert volt. Még
diák, amikor megbízzák az enyedi
kollégium könyvtárának gondozásával. (Lesz is elég gondja a könyvek biztonságba helyezésével,
amikor VI. Károly német-római
császár háborút visel a törökök
ellen.) Később pontos jegyzéket készített Árva Bethlen Kata könyvtáráról is. Jegyzékei azért is páratlan
értékű, mert azóta sok kötet elveszett, megsemmisült. Létezésükről
azért tudhatunk, mert Bod Péter
pontosan jegyzetet készített róluk.
Hollandiából
hétmázsányi
könyvvel tért haza. Persze, ezek
nem mind a saját, hanem vélhetőleg
az enyedi kollégium könyvtárának
a gyarapítására is szolgáltak. De
nem csak gyűjtötte, olvasta, tanulmányozta ezeket a „néma barátokat”, maga is valósággal ontotta a
teológiai, történelmi, tudomány- és
irodalomtörténeti műveket. A kiadott könyvekről részletes kimutatást
készített: feljegyezte, hogy hol,
mikor ki adta ki, mennyibe kerültek
a kiadási munkálatok és kiknek ajándékozott a megjelent könyvekből.
Sok mindenben úttörő: ő az első
magyar nyelvű bibliai lexikon és az
első magyar nyelvű bibliai monográfia szerzője. Magyar Athenas
címmel ő írta az első magyar nyelvű
irodalomtörténeti lexikont (Szeben,
1766).
Kiad egy derűs, „szórakoztatva
tanító” könyvet (Szent Hilarius
1760, Szeben). Megírja az ünnepek
és hozzájuk kapcsolódó szokások
történetét (Szent Heortokrátes,
1757). Kősziklán épült ház ostroma

címmel magyarra fordítja Kocsi
Csergő Bálint, hitéért gályarabságra
ítélt pápai református iskolaigazgató emlékiratait. Erdélyi féniks
címmel adja ki Pápai Páriz Ferencnek a könyvnyomtatás történetéről
írt versét (Nagyenyed, 1767). Smirnai Szent Pulikárpus címmel megírja az erdélyi református püspökök
életrajzát (Nagyenyed, 1766).
Könyvet ír a keresztyén egyház történetéről (Az Isten vitézkedő anyaszentegyháza,
Bázel,
1760).
Megírta az erdélyi románok és a
székelyek történetét, foglalkoztatta
a székely rovásírás is.
Nincs is itt lehetőség minden művének a felsorolására. Ezek egy
része újabb kiadásokban is hozzáférhető, és bár ma is jelennek meg
eddig még kiadatlan művei, azoknak nagyjából fele (kb. 20-21 kézirat) még mindig kiadásra vár.
A Szentírás iránti szeretete
Mivel nagy volt a hiány magyar
nyelvű teológiai könyvekből, Bod
Péter nem elégedett meg a könyvek
gyűjtésével: célul tűzte ki, hogy tehetsége szerint részben fordításokkal, részben pedig saját maga által
írott könyvekkel enyhít a hiányon.
Lelkészi szolgálatát máris három,
Szentírással kapcsolatos mű megírásával kezdi: megírja az első magyar nyelvű bibliai lexikont
(Szentírás értelmére vezérlő magyar leksikon, 1746). Második művében a Biblia történetét mutatja be
(A Szent Bibliának Historiája,
1748). Harmadik műve Júdás apostol levelének gyakorlati magyarázata, mely 1749-ben jelent meg. De
lehetett volna-e ez másképp, hogy
aki a könyveket ennyire szerette és
becsülte, hogy ne a Könyvek könyvéről írjon először?
A lelkészi szolgálat iránti szeretete
A művelt, tehetséges fiatalember
előtt nagy, fényes lehetőségek nyílnak meg, de ő visszautasítja ezeket,
mert eldöntötte: lelkipásztor akar
lenni, és ennek érdekében akar tovább tanulni. Hollandiából hazatérve kapja kézhez Árva Bethlen
Kata meghívását. A meghívást elfogadva előbb három évig a grófnő
udvari papja Olthévízen, majd
újabb három évig a hévízi gyülekezet lelkipásztora is. 1749-től haláláig magyarigeni lelkipásztor.
A rendelkezésünkre álló adatok
sejtetni engedik azt a légkört,
amelyben Bod Péter Olthévízen,
Bethlen Kata udvarában, majd
pedig Magyarigenben élt és alkotott. Egy rendkívül szorgalmas,
szolgálatát hűséggel ellátó, szerető
szívű lelkipásztor képe bontakozik
ki előttünk, aki nem szolgálata rovására, hanem azzal teljes összhangban alkothatott úgy, hogy
korának nagy tudósává, a gyülekezet mellett népének is bölcs tanítójává, számunkra pedig példaképpé
vált.
A lelkészi szolgálat iránti nagy
szeretet tükröződik Olthévízen szerzett harmadik művében, a Júdás
apostol leveléhez írott magyarázatában. Tanítja kortársait, de üzen a
mai lelkipásztoroknak is: az egyházi szolgákra van bízva az Isten
beszédével való sáfárkodás. Kemény szavakkal ostorozza ebben a
műben Bod Péter azokat a lelkipásztorokat, akik csak a maguk dicsőségét keresik, „akik, mikor
egybegyűlnek, elbeszélik betegségüket, vadászatukat, de gyermekes
dolognak tartják az üdvösség útjáról
értekezni”. A rossz lelkipásztor – fi-
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gyelmezet Bod Péter – olyan, mint
a veszett vérű dajka, akiből csak
romlás árad szét. De szigorúan elítéli a híveket is, akik a papot szolgájuknak nézik, akik unják, ha a
prédikáció igen hosszúra terjed,
akik a fertelmes életet mellékesnek
tartják, akik, mint az ősök a mohácsi vész idejében, táncolva, mulatva
vesznek el…
Hite
Önéletírása sokat elárul hitéről.
Sokat betegeskedik, olykor hetekig
betegen fekszik. Több családi tragédia is éri. Első felesége, Enyedi
Mária, a „jámbor, okos, szemérmetes” fiatalasszony, nem sokkal az
első szülés után, 1750-ben hunyt el.
Bod Péter szavaival: „Csendesen elaludt az Úrban”. 1751-ben újranősül. Felesége Bányai Zsuzsánna,
benedeki lelkipásztor leánya. Nem
lehet megrendülés nélkül olvasni
azokat a szakaszokat, ahol az ezután
bekövetkező családi tragédiákról ír.
„1753. év december 26. napján született Mária leánykám, aki a születése utáni harmadik napon…
eltávozott az ártatlanok mennyei
karába”. 1756-ban három napon
belül két kisfiát is elveszíti: az alig
egyéves Pált, aki szívbetegségben
hunyt el, és az 1751-ben született
Zsigmondot, aki korábban a szolgálólány figyelmetlensége miatt esett
le az asztalról és vált nyomorékká.
Az 1757-ben született Zsuzsánna is
sokat betegeskedik. Halálát egy
ittas kocsis okozza, akinek figyelmetlenségéből felborul a családot
szállító szekér. 1759-ben Zsigmond
nevű kisfia egy nappal a keresztelés
után hal meg. 1760-ban született
kislánya egyetlen napot él. Mindezekről mély megrendüléssel ír. A
csapások mégsem törik össze. Istenbe vetett hite őrzi meg lelkének
épségét.
Humora, derűje
Szorgalma és széles körű munkássága ellenére – vagy talán éppen
azért – életében számtalan támadás,
méltatlan rágalom érte. Támogatóihoz való hűségéért, az értük kimutatott háláért kortársai sokszor
gúnyolják. Szinte ezekre felel derűs
kis könyvének egyik passzusában,
ahol ezt írja: „Nagy virtus azt meg
nem sérteni, aki téged megbántott”
(Szent Hilárius, 385. kérdés).
Ennek a könyvnek előszavában
tisztázza: a név jelentése miatt
Szent Hilarius a címe a könyvnek.
A szó ugyanis vidám szívűt, jókedvűt, örvendezőt jelent. Olyan könyvet ad az olvasók kezébe, ami
nemcsak tanít, hanem vidámságra is
serkent. Ezzel egy régi hagyományba illeszkedik bele: az Istenbe
vetett hit nem keserűvé és komorrá,
hanem vidámmá, bizakodóvá tesz.
*
1768-ban sokat betegeskedett.
Önéletírásának végén egy balesetről
számol be: szőlőmetszés közben
megvágta magát, aminek következtében sok vért vesztett. Ez év őszén
mellhártyagyulladásban szenved.
November 24-én egy királyi leirat
elrendeli a Smyrnai Szent Polikárpus és a Magyar Athenás lefoglalását, mivel azok állítólag a katolikus
egyházat támadták. Egyes adatok
szerint agyvérzést kapott, amikor a
végzést felolvasták neki. Március 2án hunyt el, 57 éves korában.
Az, amit ő Bethlen Katáról
mond, róla is elmondható: élete
mások előtt példa és világos tükör.
Az oldalt szerkeszti:
Ötvös József lelkipásztor

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________________ SPORT __________________________________________ 2017. május 31., péntek

Negyedszer bajnok Harasztkerék az 5. ligában

Szinte tökéletes idényt tud maga mögött a Farel.

Gligor Róbert László

A megyei labdarúgó-egyesület díjazta az 5. liga középcsoportjának bajnokát, a Harasztkeréki Farelt.
A bajnoki sárga mezek felöltése és az érmek nyakba
akasztása után a fiúk a hazai közönség előtt örömtánc
közepette emelték a magasba a bajnoki trófeát, majd
hajították fel Nagy Simon László vezetőedzőt és bontottak pezsgőt.
A 2000-ben alakult Farel az évek folyamán a falusi
és megyei bajnokságban (jelenlegi 6. és 5. liga) játszott, négyszer nyert bajnoki serleget alsóbb szinten,
a mostani pedig a negyedik az 5. ligás aranyérmek sorában. A 6. liga megnyerése után háromszor szerezte
meg a liga szuperkupáját is, tavaly a Székely Kupában
indulva megnyerte annak megyei és székelyföldi döntőjét is. A csapat 71 hivatalos mérkőzés óta veretlen,
2014-ben hagyta el legutóbb vesztesen a pályát egy
nyárádgálfalvi mérkőzésen – sorolta fel lapunknak a
számadatokat a csapat „krónikása”, Tanászi János másodedző. A 2016-2017-es idényben játszott 16 bajnoki
mérkőzésen (egy csapat visszaléptével állni is kellett)
zsinórban nyerte a játszmákat, egyetlen döntetlent
jegyzett (3-3 Gernyeszeggel), a csapat 82 gólt rúgott,
11-et kapott, ebből az idén egyetlenegyet, azt is az
utolsó bajnoki mérkőzésen, Nyárádremetén. Az idei
Románia-kupában hat mérkőzés alatt 27-4-es gólarányt jegyzett a legénység.
A bajnokavató után Osváth Csaba ákosfalvi polgármester gratulált a csapatnak, majd a csapat tulajdonosa,

Fotó: Gligor Róbert László

Farkas Elek fejezte ki háláját az elért eredményekért.
Kérdésünkre Nagy Simon László vezetőedző kitűnőnek értékelte a lezárult bajnoki idényt, és elmondta, reméli, hogy a Románia-kupa megyei döntőjében is jól
szerepelnek majd, míg a Székely Kupában meg szeretnék védeni tavalyi bajnoki címüket, persze, ahhoz elsőként a megyei kiírást kell megnyerni. Hasonlóan
sikeres évet 2003-ban zártak még, amikor megnyerték
a megyei bajnokságot (a mostani 5. ligát), és két döntetlen kivételével mindenkit legyőztek a 16 csapatos
bajnokságban. Tanászi János szerint az idei eredmények is tükrözik a fiúk hozzáállását, ezért büszke a
srácokra, akik egy nagy családot alkotnak.
A siker kovácsai
A Harasztkeréki Farel játékoskerete: Bálint
Barna, Paşca Bogdan, Trinnes Cristian, Józsa
Gábor, Jenei Szabolcs, Duka Hunor, Kuti Imre,
Pintilia Mihai, Szőke Csaba, László Szabolcs,
Buksa Zsolt, Sãrmãşan Alexandru, Nistor Ioan,
Veres Zoltán, Dobrican Claudiu, Calo Dorel,
Şerban Cornel, Fülöp Tibor, Berecki Zsolt,
Veres Nimród, Tanászi János, Bodó Zsolt, Ormenişan Iulian, Duka Szilárd. Vezetőedző Nagy
Simon László, másodedző Tanászi János, pályamester Veres Domokos, asszisztensnő Farkas
Blanka.

Storck a vb-selejtezőre készül,
de kísérletezni is fog

„Kétszeresen” is felhasználja az oroszok elleni, egy hét múlva rendezendő
felkészülési mérkőzést Bernd Storck, a
magyar labdarúgó-válogatott szövetségi
kapitánya: készül a közelgő vb-selejtezőre, de kísérletezni is fog.
A telki edzőközpontban tartott hétfői
sajtótájékoztatón a német szakember elmondta, már a jövő pénteki, Andorra elleni világbajnoki selejtezőre készülnek,
így az oroszok elleni találkozón várhatóan azok kapnak majd lehetőséget kezdőként, akik a tervek szerint négy
nappal később is kifutnak majd a pályára. Hozzátette: a második félidőben
várhatóan a fiataloknak szavaz bizalmat,
akik így hazai környezetben bizonyít- Bernd Storck szövetségi kapitány az Oroszország elleni felkészülési mérkőzésre készülő
hatnak.
magyar labdarúgó-válogatott edzése előtt tartott sajtótájékoztatón a telki edzőközpontban
Bernd Storck szövetségi kapitány a 2017. május 29-én. MTI Fotó: Illyés Tibor
nemzetközi kupaindulást kivívó klubok
csalódott a magyar bajnokságban, ahol voltak ugyan
minél sikeresebb szereplése érdekében csak azokat a jó mérkőzések, de nem tapasztalt nagy változást. Kijátékosokat hívta be, akiknek beválogatásáról a klu- jelentette, a fejlődéshez az kellene, hogy minél több
bedzőkkel megállapodott.
nemzetközi mérkőzést játsszanak a játékosok, s minél
A tréner kijelentette, bízik az utánpótlás-válogatot- több fiatal legyen meghatározó a csapatában. Hozzátakból behívott fiatal játékosokban, például Szoboszlai tette, a nemzetközi statisztikák szerint a magyar bajDominikban. „Azt kértem tőlük, hogy játsszanak nokságban a futballistáknak a sprintek számában,
szemtelenül, szabadon, öntudattal, ne féljenek semmi- hosszában és sebességében is komoly elmaradása van,
től. Mindenki magáért felel, az ajtó nyitva áll” – szakmai szinten főként ebben kell fejlődni.
mondta Bernd Storck.
A magyar válogatott öt forduló után a harmadik heA német szakember újságírói kérdésre válaszolva – lyen áll a vb-selejtezős csoportjában, öt pont a lemaraaz Európa-bajnokság óta eltelt közel egy évet figye- dása a második svájciak és nyolc az élen álló,
lembe véve – elmondta, a nézőszám csökkenését látva Európa-bajnok portugálokkal szemben.

Nagy zakóval végezte
az idényt a Maros Szörnyek

Bár mindenki elismerte, hogy javított a játékán, az idén sem sikerült
egyetlen mérkőzést sem megnyernie a Marosvásárhelyi Maros Szörnyeknek
az
amerikaifutballbajnokságban. A legjobban talán az
alapszakaszt megnyerő Kolozsvári
Crusaders ellen teljesített a marosvásárhelyi csapat, amikor tisztes
eredményt ért el, ezt követően Temesváron sem vallott szégyent, de
a Bukaresti Warriors elleni ki-ki
meccsen már nem ment a játék, és
miután biztos volt, hogy nem juthat
az idén sem elődöntőbe, a Bukaresti
Rebels elleni kiszálláson beleszaladt egy 0-56-os vereségbe is. A

mérkőzésről ilyen eredmény mellett
nem sokat lehet mondani, az mégis
sokat elárul, hogy a bukarestiek már
az első támadásukat touchdownra
váltották.
Az amerikaifutball-bajnokság
elődöntőjében a Kolozsvári Crusaders a Temesvári 89ers-t fogadja,
míg a Bukaresti Rebels ellenfele a
Bukaresti Warriors lesz. A Maros
Szörnyeknek pedig egy újabb év áll
a rendelkezésére annyira feljavítani
a játékát, hogy eredményesebben
fel tudja venni a küzdelmet, és története során először talán sikerül
majd bejutnia az elődöntőbe.
(bálint)

Sokat elárul az utolsó bajnoki mérkőzésről, hogy a bukarestiek már az első támadásukat
touchdownra váltották. Képünk a sárga mezes vásárhelyi csapat egyik korábbi meccsén készült.
Fotó: Nagy Tibor

Kikerült a csődvédelmi eljárás
alól a Kolozsvári CFR

Több mint két év után kikerült a
csődvédelmi eljárás alól az 1. ligás
labdarúgó-bajnokságban szereplő
Kolozsvári CFR.
A klub kedden kapta a hírt, miután a csődvédelmi eljárásokra szakosodott
illetékes
helyi
különbíróság jogerősen döntött az
ügyben. Elsőfokon a bíróság elutasította a CFR kérését, amelyet most
felülbíráltak másodfokon.
A román élvonal felsőházi rájátszása nyomán a negyedik helyen
végzett együttes a 2018/19-es
idényben sem szerepelhetett volna
a nemzetközi kupasorozatban, ha
kedden is kedvezőtlen döntés született volna a bíróságon számára.
A kolozsvári együttes negyedik

helyezésével elnyerte a jogot, hogy
nemzetközi kupában szerepeljen,
de az Európai Labdarúgó-szövetség
(UEFA) szabályai szerint ahhoz,
hogy ez ténylegesen lehetővé váljon, már tavaly május végéig le kellett volna zárulnia az ellene zajló
csődvédelmi eljárásnak.
A klub elnöke, Iuliu Mureşan
kedden kijelentette: a kedvező bírósági ítélet lehetővé teszi, hogy nagyobb költségvetéssel rendelkezzen
a csapat a következő idényben, és a
játékoskeret erősítését jelentette be.
Mureşan szerint Miriuţă Vasile
marad a csapat vezetőedzője, aki a
román sajtó szerint távozását fontolgatta, ha a CFR nem került volna
ki a csődvédelmi eljárás alól.

A labdarúgó 1. ligás alsóházi rájátszás 14. (utolsó) fordulójának
televíziós közvetítési rendje
Június 4., vasárnap:
* 21.00 óra: Voluntari FC – Concordia Chiajna
* 21.00 óra: Medgyesi Gaz Metan – Temesvári Poli ACS
* 21.00 óra: Botoşani FC – Zsilvásárhelyi Pandurii
Június 5., hétfő:
* 15.00 óra: Marosvásárhelyi ASA – Jászvásári CSM Politehnica
Valamennyi mérkőzést élőben közvetíti a DigiSport, a DolceSport és a Look TV/Plus.

A tegnapi döntéssel biztossá vált, hogy Vasile Miriuţă marad a csapatnál
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Tündérek, ördögök, tatárok és székelyek harca

Legendás karneválban elevenedett meg a Székelyföld

A makettpark is sok látogatót vonzott

Gligor Róbert László

A múlt hét végén első alkalommal szervezett Székelyudvarhelyen karnevált a Székelyföldi Legendárium, azzal a céllal, hogy
Székelyföld minden szegletéből összegyűjtse
a gyermekeket, tartalmas programokat kínáljon nekik, és megelevenítse e régió mondáit,
legendáit.
Úgy tűnik, a szervezők álma beteljesedett,
hiszen ezernél is többre tehető azok száma,
akik a székelyudvarhelyi városnapok keretében a Székelytámadt várat is felkeresték vasárnap. Fazakas Szabolcs ötletgazda
elégedett volt, hogy már az első karneválra
huszonhat csapat nevezett be, több mint
négyszáz gyerek érkezett Székelyföld minden szegletéből, Marosvásárhelytől a csángóföldi Pusztináig, minden csapat 5-7 perces
előadásban mutatva be tájegysége egy-egy legendáját. Emellett számos érdekes programot
is szerveztek, megpróbálták Udvarhelyszék
értékeit is bevinni a várba.
Többhetes munka gyümölcse
A Székelyföldi Legendárium Karnevált
kora tavasszal hirdették meg székelyföldi iskolák csoportjai számára, az ezek által feldolgozott és betanult mondák, legendák színpadi
bemutatása jelentette a rendezvény fő programját. Délelőtt fél 11-től délután 5 óráig
egymást követték a színpadon a fellépők,
köztük négy csapat képviselte Maros megyét.
A Varga Erika vezette gyulakutai 3. osztályosok a falu eredetmondáját, Gyala kútját mutatták be, egy olyan régmúltat próbáltak
felidézni, amikor még gyulák vezették ezt a
népet, amikor még erény és kötelesség volt

megvédeni a szülőföldet. A csíkfalvi Tündérkert csoport 1. osztályosokkal érkezett, Balogh Tünde és Marton Erzsébet Zsófia a
jobbágyfalvi Tündér Ilona völgye mondáját
dolgozta fel és tanította be: itt teljesedhetett
ki a tündérkirálynő és Árgyélus királyfi szerelme a gonosz tündérek és ördögök minden
ármánykodása ellenére. A Kátai Judit vezette
3. osztályos nyárádszeredai diákok a közeli
nyárádszentimrei Pala-domb tündéreinek
mondáját adták elő, ahogyan a jótevő lények
és a falu népe összefogott, hogy legyőzze a
megsemmisítő szándékkal évente egyszer
rájuk törő „lűdérceket”. A marosvásárhelyi
Romulus Guga Általános Iskola negyedikesei
László Gabriella vezetésével az oroszhegyi
Urusos-kút mondáját mutatták be különleges
kompozícióban, és a legösszetettebb díszlethasználatért díjat is kaptak.
Kérdésünkre Kátai Judit elmondta: sok legendát olvasnak, fel is dolgozzák, dramatizálják őket, a diákok nagyon szeretik, ezért is
jelentkeztek a karneválra. A gyerekek már nagyon várták ezt a rendezvényt, amely nagyon
jól szervezettnek bizonyult, számos egyéb
program, foglalkozás is várta a diákokat, és a
leglátványosabb része a felvonulás volt. Értékeli a szervezők részéről tapasztalt odafigyelést, hozzáállást, és hogy ennyi gyerek
ennyi településről érkezett, fellépett és felvonult.
László Gabriella tanítónő és diákjai kreativitási versenyre dolgozták fel az oroszhelyi
mondát, s ha már készen volt, a karneválra is
elvitték. A pedagógus úgy érzi, a díjért meg
is dolgoztak, hiszen bábokat, árnyjátékot és
élő személyeket egyaránt felhasználva mutatták be a darabot. Ez az ő ötlete volt, hisz nem-

Baricz Gergő is részt vesz a projektben, fellépését imádják a gyerekek

Fotó: Gligor Róbert László

rég mesterizett bábozásból, és úgy gondolta,
mindig jó, ha valami korszerűt is belevisz a
játékba. A gyerekek szívesen dolgoztak, nem
jelentett gondot a különlegesebb előadásmód.
A karnevált gyönyörűnek találták, csak azt
sajnálják, hogy nem tudták minden csapat
előadását megtekinteni, de a szervezők mindent megtettek, hogy jól érezzék magukat.
Középkori hangulat
Valóban próbáltak a várhoz illő középkori hangulatot teremteni a szervezők. Az
egyik várszegletben tíz székelyföldi harangot tettek közszemlére, egy másik helyszínen meseszekér várta a vendégeket, ahol
nemcsak fagolyót lehetett fel- és letekerni,
hanem a Legendárium által eddig megjelentetett könyveket, kifestősöket, hangoskönyveket, rajzfilmeket, memóriafejlesztő
kártyákat, színes ceruzákat lehetett vásárolni, a szekér közelében pedig ki lehetett
próbálni a Tatárittyom nevű óriás-társasjátékot.
Aki a színpadon bemutatta a darabját, az
ebédelni mehetett, utána pedig a várban süteményt és természetesen legendáriumos fi-

A Legendárium mesefiguráit is megismerhették a gyerekek

gurákkal jelzett fagyit kóstolhatott, beülhetett
a művészsátorba arcfestésre vagy kipróbálhatta rajztehetségét. De ott voltak a legendárium ismert figurái, és már a Zetekarting
ismertetője is megjelent a helyszínen, a gyerekek kipróbálhatták, milyen érzés lesz majd
Zetével együtt Zeteváralja közelében versenyautóba ülni. A felnőttek sem unatkozhattak, aki kíváncsi volt, a rácsokon át meg is
megnézhette, milyenek voltak egykor a vár
bástyái, aztán egy másik bástyában megcsodálhatta a készülő erdélyi makettpark első 21
darabját. A Mini-Erdély nevű területre fejedelmet és fejedelemasszonyt is választanak
évente, ezt a címet idén a helyi Tompa László
Általános Iskola két tanulója, Péterfi Dávid
József és Gergely Zsófia nyerte el, ők vehették át a jelképes várkulcsot. A makettparkból
kijövet a Székelyföldi legendás várak című
könyv tartalmát ismerhette meg az érdeklődő,
a Legendárium gondozásában megjelent kiadvány 56 székelyföldi várat mutat be, ebből
megyénkből kettő szerepel: a makfalvi Maka
és a nyárádremetei Vityál vára.
Élő történelemóra
Az egyik sarokban a fák árnyékában bivalyokat simogathattak a gyerekek, egy másik
fa alatt már jóval kisebb állatokat érinthettek
meg, viszont jóval óvatosabban: fülesbaglyot
és sólymot. E két madarat az itt tanyászó harcosok használják. Hogy kik is ők? A helyi
Arany Griff Rend középkori hagyományőrző
egyesület tagjai. A közönség kétszer láthatta
őket vasárnap: délben 12. és 15. századi ma-

Szerkesztette: Antalfi Imola

gyar vonatkozású nemesi táncokat mutattak
be, igazi reneszánsz és Mátyás-korabeli hangulatot teremtve a nézőtéren. A délután folyamán a fák árnyékában lehetett velük
ismerkedni, készségesen mutatták meg a gyerekeknek a harci szerszámokat. Székelyföldön elterjedt kétélű hosszú kardok
sorakoztak, amelyek alig másfél kilogrammot
nyomnak, viszont elkészítésük sajátos technikát, tudást igényelt, és egy ilyen kard a középkorban igen drága volt: húsz ökör ára járt
érte. Lándzsákat is meg lehetett fogni, az egyszerűnek tűnő fegyver azonban igen jó harci
szerszám volt, egy hozzáértő személy könynyen megvédhette magát vele a csatában –
tudtuk meg Sashalmi-Fekete Tamás rendi elnöktől, történésztől, aki a nehéz páncélzatot
– gótikus mellvért, láncing, vaskesztyű, sisak
– is megmutatta egy 17. század eleji, krónikákból ismert tipikus kerek magyar sátor
alatt, amelynek színeit Székely Mózes fejedelem zászlajáról vették, és amely színek a
mai székely zászlóban köszönnek vissza.
Este a színpadon harcászati bemutatót tartott
az egyesület, nemcsak e szerszámok forgatását, hanem igazi csatajeleneteket is láthattak
a nézők.
Dalban (is) feldolgozott legendák
A délután folyamán a gyerekek nem kis
örömére Baricz Gergő is színpadra lépett,
koncertje után pedig szinte fél órán át az alá-

írásokat osztogatta. A közismert fiatal énekes
a Legendárium egyik kulcsfigurájának, Zetének kölcsönözte hangját a rajzfilmekben. Lapunknak elmondta: kissé szokatlan
körülmények között ismerte meg Fazakas
Szabolcsot, aki hamarosan felkérte az együttműködésre. Gergő megtiszteltetésnek tartja,
hogy ebben a projektben szerepelhetett, és elmondta, úgy érzi, nem ő gazdagítja ezzel a
Legendáriumot, hanem fordítva. A Legendárium rajzfilmes projektje olyan szintre ért,
ami ma foglalkoztatja a gyerekeket, azaz trójai falóként van „becsomagolva” a mondanivaló, a legenda olyan kultúrába van
„beágyazva”, ami ma „menő” a gyerekek körében.
Késő délután a karneválon fellépő csapatok kivonultak a várból és megkerülték a
város központját. De nemcsak őket, hanem a
Legendárium közismert figuráit is megcsodálhatták az emberek, hiszen Nagyapó, Csetlik, Botlik, Ördög hatalmas méretben ott
integettek a tömegben. A várba visszatérő
résztvevőknek a 2001-ben alakult sepsiszentgyörgyi Evilági zenekar hatodik lemezét mutatta be, amelyet a Legendárium és a
kolozsvári László Noémi költő valósított
meg, és minden székelyföldi szék egy-egy
dalban feldolgozott legendáját adták elő, a
számok közötti játékok során a dalban felismert legendákért és helyes válaszokért ajándékokat nyerhettek a gyerekek. A karnevál
díjkiosztóval zárult.
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A természet kalendáriuma (CCLVIII.)

Kiss Székely Zoltán

Jázmin nyitott a kertetekben,
Kissé regényes, de nyitott.
Talán akkor támadt lelkünkben
Az elválasztó mély titok.
Talán akkor jutott eszembe,
Hogy ámítom csak önmagam
S talán te is másra gondoltál,
Míg rám borultál szótalan…

Jázminbokrok virágfelhői emlékeket csalogatnak a május végi estbe. Ady Endre Jázmin nyitott… versével vágok neki a
pünkösdhét virág szegte ösvényeinek.
Mintha június kopogtatna e sorokban. A
napisten szekeréről aláhulló Phaethón hónapja ez. A hagyomány szerint a Tejút a
Phaethón által „félrevezetett” napszekér keréknyoma az égen. Némely ógörög monda
Phaethónt Kronoszként azonosítja. Kronoszt mint gabonaistent az ókori Athénban
aratás idején, a nyári napfordulókor ünnepelték.
A pünkösd elnevezés a görög pentekosztész, azaz ötvenedik szóból ered. A zsidó nép
számára a húsvét szombatját követő ötvenedik nap a befejezett aratás meghálálásának
ünnepe volt a Szentföldön. Később ez a nap
a Sínai-hegyi törvényhozás ünnepévé vált:

ekkor kapta meg Mózes Istentől a kőtáblákon
a törvényeket. Izráel népe a pünkösd ünnepét
áldozatok bemutatásával és pihenéssel töltötte. Ekkor mutatták be az új gabonából készült kovászos kenyeret, és gyümölcsöket is
ajánlottak fel Izráel istenének, Jahvénak. A
pünkösd keresztény vonatkozásai a zsidó
nép pünkösdi ünnepéből alakultak ki. A kereszténység pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét ünnepli, s a Krisztus utáni II. századtól
tartja számon. Később a keresztény világ is
hozzákapcsolta pünkösd tartalmához az újtestamentumi törvényhozásra való megemlékezést, sőt magát a keresztény egyház
megalapítását is erre a neves ünnepnapra datálták.
A falusi ember hamar magáévá tette az
egyházi ünnepet. Mindenkori színfoltja volt
az ünnepnek a pünkösdikirály-választás. Ez
egyfajta legényvirtus volt, lovas versennyel,
tűzugrással, egyéb vetélkedéssel. Szép leírását adja Jókai Mór Egy magyar nábob regénye VIII., A pünkösdi király című
fejezetében. Aki a legderekabbnak bizonyult,
egy évig ingyen ihatott a falu kontójára, és
minden mulatságra hivatalos volt. A pünkösd
az udvarlás, párválasztás ideje, ilyenkor enyhültek a szigorú szabályok, a leányok bátrabban mutatkozhattak választottjukkal.
Eszünkbe jutott mindkettőnknek
Az édes, kínos pillanat,
Mikor szívünk először
nyílt meg
A nyíló jázmin lomb
alatt,
Mikor nem vágy volt
a szerelmünk,
Csak titkos, bűvös sejtelem:
Talán akkor jutott
eszünkbe,
Hogy ‘ez’ már nem a
szerelem!…
– fejezi be versét Ady.
Június 3-án lesz 294
éve, hogy a tiroli Fleimstalban megszületett
Scopoli János Antal
olasz származású természettudós, orvos, egyetemi tanár. 1743-ban az
innsbrucki egyetemen
orvosi oklevelet nyert.
1769-ben Jacquin utódaként Selmecbányára
nevezték ki, ahol vegytant, ásványtant és kohászatot
tanított.
Selmecbányai működése idején adta ki a természettudományok
széles körét felölelő értekezéseit Annus historico naturalis (I-V.;
Leipzig; 1769–1772)
címmel, mely széles tárházát kínálja az akkori

Margaret Atwood kanadai író kapja
idén a Franz Kafka-díjat

Agárkosbor – személyes jó ismerősöm – bókol a nyárnak a Németkalap alatti réten

Margaret Atwood

(plus.google.com)

Margaret Atwood kanadai író kapja
idén a Franz Kafka-díjat – jelentette be
a prágai Franz Kafka Társaság. A díjat
hagyományosan október végén az
óvárosi városháza dísztermében adják
át.
A Kafka-társaság közleménye szerint a díj odaítéléséről nemzetközi
zsűri döntött hétfői ülésén. A kitüntetett megígérte, hogy a díjat személyesen veszi át Prágában. A zsűri ezúttal
több mint egytucatnyi jelölt közül választotta ki a kanadai írót. A jelöltek
névsorát a hagyományoknak megfelelően idén sem hozták nyilvánosságra.
Margaret Atwood 1939-ben Ottawában született. Elismert író, költő,
akinek alkotásait több irodalmi díjjal
jutalmazták. Irodalmi munkássága nagyon sokrétű, sokan feminista írónak
tartják, mert gyakran foglalkozik az
emberi jogokkal is, különös tekintettel
a nők jogaira. Munkáiban ugyanakkor

Jázmin nyitott a kertben, kissé regényes, de nyitott

magyarhoni természettudományos kutatásoknak is. Rá mint a Kárpát-medence egyik első
botanikusára is emlékezünk: több növényfaj
viseli máig nevét.
Június 4. idén pünkösd napja. Véletlen,
hogy 2017-ben egybeesik a Trianon-emléknappal.
Rá egy napra, június 5-én emlékezünk
Herman Ottó és Lendl Adolf 1888-as
észak-norvégiai expedíciójára. Ekkor indultak az ott élő vízimadarak, illetve a hazánkban is fészkelő költöző madarak életének és
telepeinek s az úgynevezett madárhegyeknek
a tanulmányozására. Herman Ottó Tromsőből
rövid utat tett még Vardö szigetére, ahol Hell
Miksa és Sajnovics János 1768–70. évi expedíciójának nyomait kutatta fel. Az utazásról Herman Ottó az 1893-ban megjelent Az
északi madárhegyek tájáról című könyvében
számolt be.
Június 5-én, 1972-ben nyílt meg Stockholmban Ember és bioszféra címmel az
ENSZ környezetvédelmi világkonferenciája.
A Nyilatkozat az irányelvekről című okmányban rögzítették: „Az embernek alapvetően
joga
van
a
szabadsághoz,
egyenlőséghez és a megfelelő életfeltételekhez olyan minőségű környezetben, amely emberhez méltó és egészséges életre ad
lehetőséget”. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította.
Kánikula közeledik? Vagy beüt majd Medárd? Hónom alatt növényhatározóval járom
az ezerillatú mezőt.
(…) Agyunk
lázas szavaktól zsibbadozva hemzseg
s megyünk, megyünk. Alig lengedezőn
kószál a szél a jószagú mezőn.
Erdők, mezők világa! Enyhe dombok!
A nagy folyónál zsong, zizeg a nád,
szunyogzenétől dong a parti zsombok,
(álmodban mintha most is hallanád)
a réten százszorszépek, tarka gombok,
emitt sárgállik egy pimpó-család,
az a boglárka, ez a hosszú ringó
az orbáncfű, amott a kék iringó.

megjelenik a kanadai nemzeti identitás
taglalása is. Több mint egy tucat műve
magyarul is megjelent.
A Kafka-díjat, amely egy Kafka prágai szobrát ábrázoló bronzplakett, korábban olyan irodalmi nagyságok
kapták meg, mint Philip Roth amerikai
regényíró, a Nobel-díjas Elfriede Jelinek és Harold Pinter. 2003-ban a díjat
Nádas Péternek ítélték oda.
Az elismerést a prágai székhelyű
Franz Kafka Társaság adományozza
2001 óta minden évben olyan íróknak, akiknek munkái minden olvasóhoz
szólnak,
„származására,
állampolgárságára, illetve kultúrájára való tekintet nélkül”. A társaság olyan írót tüntet ki, aki műveivel
hozzájárult a demokrácia, az egymás
iránti tisztelet és a humanizmus elveinek, értékeinek terjesztéséhez.
A díj odaítélésének egyik feltétele,
hogy a kiválasztott író művei tükrözzék a közép-európai szellemi értékeket, eszmeiséget, de nem kell, hogy a
díjazott a régióból származzon.
A Franz Kafka-díjjal 10 ezer dolláros pénzjutalom is jár. (MTI)

-

Bámulnak, mint a kedves őzike,
zöldelnek, illatoznak, növekednek:
kapotnyak, menta, gyíkfű, tőzike,
csikorka, porcsin, zsombor, zsálya, lednek!

Emlékemet még vajjon őrzik-e,
vagy rendre-rendre ők is elfelednek,
amint nem voltam hozzuk én se hű?…
Mizsót, kökörcsin, kosbor, fecskefű…

Dsida Jenő Prérivadászok verse jött segítségemre leírni a boldogság eme semmihez
nem hasonlítható állapotát. Járni, járni, járni
a mezőt, erdőt, nádast, s ráérezni a szülőföld
végtelen szeretetének csodájára.
Három évszak virága mind személyes
jó ismerősöm volt. Csalit, bozót,
havas, patakvölgy, lanka, terebélyes
erdők tisztása nem tiltakozott,
ha titkukat kutattam szenvedélyes
örömmel. A növényhatározót
minden sétán zsebembe szorítottam
s a tündérkéket néven szólítottam.

Az illat elszállt, csak a név maradt,
a lényeg eltűnt, itt maradt a lárva.
Mégis – idézvén most e szép nyarat
négy füstös, fojtó fal közé bezárva,
úgy rémlik, füttyöt hallok s madarat,
patak csörög, lomb zúg. – Repülj csak,
árva
robotos lelkem, merre vonz ama
néhány virágnév tündérbalzsama. (…)

79 éve, 1938. június 7-én égbe szállt, mint
illat a trianoni trauma legnemesebb kiénekelője, a Psalmus hungaricus szerzője. Dsida
Jenő neve s versei – lényege – máig megmaradt. Reményem: míg magyar él e Földön,
megmarad.
Trianon traumájával megverve és megáldva, szétszaggatásban is hűen az ezerillatú
szülőföldhöz, maradok kiváló tisztelettel.
Kelt 2017-ben, 423 évvel Balassi Bálint
halála után

(Cultura.hu)
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A Marosvásárhelyi Napok keretében szervezte meg múlt
héten a Creative Hands Egyesület a II. Kortárs kézműves
ékszerek című kiállítást a Szabók bástyájában. A tizenhárom
művész
alkotásait
nemcsak megcsodálni lehetett, hanem megvásárolni is.

Antalfi Imola

Akárcsak tavaly, ezúttal is a természet volt a kiállítás tematikája.

Sokkal több művész jelentkezett, mint egy
évvel korábban, ezúttal
tizenhárman mutatták
meg munkáikat a közönségnek: Kiss Katalin,
Varga
Lídia,

Mónika, Anamaria
Benedek
Roman, Cristina Mureşan, Codruţa
Potcoavă, Vass Tünde, Bianca Costin, Barta Beáta, Lilit Seyranyan,
Tarcisia Tamas, Codruţa Banu,
Anca Nemes. Közülük többen a tavalyi tárlaton is részt vettek. Az

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
díszdoktorává avatták Károly herceget

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) díszdoktorává avatták
hétfőn Károly walesi herceget, brit trónörököst.
A ceremónián a herceg felidézte, hogy
húsz éve jár rendszeresen Romániába, Erdélybe megcsodálni az itteni tájakat, közösségeket, a sokszínű növény- és állatvilágot
és azt a harmóniát, amelyben az emberek a
természettel élnek. Az itt élő emberek sajátosságának nevezte, hogy a kulturális és természeti
örökség
megőrzése,
a
hagyományok ápolása mellett a változásra,
a megújulásra is készek.
„Az önök épített öröksége, az itteni gyönyörű gazdaságok, az élővilág sokszínűsége, a közösségek és hagyományok
sokfélesége Erdélyben és Romániában kincset ér. Ezek az önök kincsei. Az önök országimázsa
szorosan
kötődik
a
hagyományokhoz, az ételek ízéhez, a sajátos élővilághoz, a gyönyörű tájakhoz és a
megújulási képességhez. Ezek teszik önöket különlegessé” – idézte a Mediafax hírügynökség Károly herceg beszédét.

A díszdoktori cím odaítéléséről szóló határozatában a szenátus azt a szerepet hangsúlyozta, amelyet Károly herceg a román
kulturális örökség népszerűsítésében, a romániai szellemi és természeti környezet ismertté tételében, az Egyesült Királyság és
Románia kapcsolatainak az elmélyítésében
játszott.
Ioan Aurel Pop rektor méltatásában azt
mondta, hogy „Károly herceg Erdély és Románia valóságos védelmezőjévé vált az itteni birtokai, alapítványai és egyesületei, a
befektetések és a verseny népszerűsítése, a
műemlékvédelem és a környezetvédelem
iránti érdeklődése, de legfőképpen a személyes példája révén”.
Károly herceg 1998 óta jár vissza évről
évre Erdélybe, ahol Zalánpatakon egy falusi gazdaságot is vásárolt.
A brit királyi családnak erdélyi magyar gyökerei is vannak: II. Erzsébet királynő ükanyja, Rhédey Klaudia
Erdőszentgyörgyön született 1812-ben,
és az ottani Rhédey-kastélyban nevelkedett. (MTI)

egyesület elnöke, Paşcu Cristina elmondta: a természet a „legnagylelkűbb múzsa”, a természet
gazdagsága, változatos forma- és
színvilága mindig megihleti a művészeket. A tárlat anyagát nézve a
zöld szín dominált, számos árnyalatával, illetve a pasztellszínek, például Vass Tünde ékszerei esetében.
– A zöld az év színe, természetközeli – ebből indultam ki. – Régebbi, eddig ki nem állított
darabokat is elhoztam a tárlatra,
zöld, türkiz, pasztellszínű ékszereket, ezek a kedvenceim. Egy fekete
– kissé etno stílusú – nyakékkel már
vettem részt versenyen, és látható
az a vidám, „borzos” zöld nyakék,
amit nagyobbik lányommal, Zsuzsival együtt készítettünk – vála-

szolta érdeklődésünkre Vass Tünde,
akinek az ékszerkészítés több mint
hobbi. Megcsodálhattuk Lilit Seyranyan gyöngyház berakásos nyakékét, a tárlat egyik legdrágább
darabját, vagy Barta Beáta különösen szép szürke és lila ékszereit.
Kiss Katalin féldrágakövekkel, természetes zöld kövekkel díszített ékszerei közt kivételes látvány volt a
krizopráz nyakék, az agátköves karkötő.
Az egyesület őszire ismét tervez
egy tárlatot – tudtuk meg Paşcu
Cristinától, aki reméli, még több kiállító lesz jelen, változatos, bizarr,
különleges, szép darabokkal, hiszen, mint mondta, „az alkotás
szenvedélye” olyan hajtóerő, ami
nem hagyja nyugodni a művészt…

A dán dizájn és a vállalkozásfejlesztés
lesz a Design Hét fő témája

A dán dizájn és a vállalkozásfejlesztés lesz
a fő témája az október 6. és 15. között megrendezendő Design Hét Budapest eseménysorozatnak. Az idén már több mint száz
eseményt magában foglaló, tíznapos eseménysorozat a dizájn gazdasági jelentőségén
túl annak társadalmi hasznosságára is felhívja
a figyelmet. Az idei mottó a Start lesz – olvasható az MTI-hez elküldött tájékoztatóban.
Az érdeklődőket kiállítás-megnyitókkal,
gyermekprogramokkal, tematikus túrákkal,
műhelylátogatásokkal várják, a szakma képviselői pedig kerekasztal-beszélgetéseken,
előadásokon és konferenciákon vehetnek
részt.
2017-ben a Dán Királyság kortárs dizájneredményeit mutatják be a fesztiválon. A Dánia
Budapesti Nagykövetségével közösen szervezett eseménysorozaton kiállítások, előadások
és kerekasztal-beszélgetések mellett termékbemutatók is helyet kapnak.
A hagyományokat követve idén is a Design
Hét Budapest keretein belül adják át a Magyar Formatervezési Díjat és a Design Management Díjat. 2017-ben is megrendezik az

Kortárs dán építészet

évek óta sikeres, állandó programokat: dizájntúrákat, a dizájnerek és befektetők egymásra
találását segítő workshopokat, valamint a tervezői mindennapokba betekintést engedő nyitott stúdiókat. Az idén a dizájn gazdasági
szerepét hangsúlyozó események minden korábbinál több teret kapnak a rendezvényen.
A központi programok mellett Budapesten
és több városban is számos üzlet, galéria, bemutatóterem, múzeum, kulturális és közösségi tér, valamint vendéglátóipari létesítmény
is megtelik majd programokkal. Most is bárki
csatlakozhat az eseménysorozathoz, a szervezők június 16-ig várják a programjavaslatokat; részvételi feltételek a www.designhet.hu
oldalon érhetők el.
Az első alkalommal 2004-ben megrendezett Design Hét Budapest rendezvénysorozatot a Magyar Formatervezési Tanács azzal a
szándékkal hívta életre, hogy közreműködjön
a dizájn gazdasági és társadalmi szerepének
tudatosításában, a dizájn iránti bizalom növelésében és a terület szereplői közötti kommunikáció elmélyítésében – írták a
tájékoztatóban. (MTI)

Forrás: Fuga

PÁLYÁZATI
SZELVÉNY
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10 éve az EU-ban (20.)

MENNYISÉGTAN

Egy 2007-ben írt humoros vers KÖZÉPEN
sorai találhatók a rejtvénysorozat TÁMAD!
fősoraiban. Ezúttal a vers 37. és 38.
q
sora alakul ki. A cím betűi a felül
u
számozott kockákból gyűjthetők
össze.
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A MÁJUSI ÉVFORDULÓK (1.)

Marosvásárhely, Forradalom u. 4. szám
Tel.: 0265/319-989 bazarbio@gmail.com www.biobazar.ro

Megfejtések
a május 26-i számból:

Klasszikus (Ikrek): Goriot apó
Skandi: Lehetsz katona Irakban,
Koporsód majd ki lesz rakva.

A Kobak
könyvesbolt
ajánlata

Kapható
Marosvásárhelyen,
Győzelem tér
18. szám,
valamint online,
a www.bookyard.ro
webáruházban
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szereplő helyes megfejtéseket június 15-ig a
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküldők – két személy – egy-egy
könyvet nyerhetnek. A pályázati szelvényt kérjük kivágni és a borítékra ráragasztani. (Egy borítékban csak egy pályázati szelvény szerepelhet.)

u

q

q

című pályázat nyertesei:
TÓTH TÜNDE, Marosvásárhely,
Armoniei u. 25/6. sz.
MEZEI SÁNDOR, Marosvásárhely,
Béke u. 41. sz.
A pályázati rejtvény megfejtése:
MASSENET; SZABÓ; BAROSS; VASS;
BENCZÚR; MÁRIA TERÉZIA; ZSOLDOS.
Kérjük a nyerteseket,
vegyék fel a kapcsolatot
Borbély Ernővel a 0742-828-647-es
telefonszámon.
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VÍZSZINTES: 1. Francia építész, 350 éve született (Germain). 8. Egri kanonok,
író, MTA lev. tag, 200 éve született (Nepomuk János). 9. Mikszáth-hős (Miklós). 10.
Poznan német neve. 11. Meteorológus, 150 éve született (Endre). 16. ... de l’Esten (Ady).
18. Zokog. 19. Erdélyi költő (Lajos). 20 Renegát. 21. Kungfus filmsztár (Bruce). 22. Bizonyos ideje. 23. Spanyol város. 25. Kebel. 26. Mozog a föld. 28. Te és én. 29.
Könyvtáralapító gróf, 200 éve hunyt el (Antal György). 31. Forint (röv.). 32. Az Olt
latin neve. 35. Töltött atom. 36. Európa-kupa (röv.). 37. Vérér (német). 38. Az ólom
vegyjele. 40. Kis ház. 43. Katalin cárnő kegyence. 45. Termést betakarító. 47. Arab név.
49. Becézett Beáta. 50. Este illatozó növény. 52. Három (latin). 53. Spanyol építész, 450
éve halt meg (Juan Bautista). 54. Latin csont.
FÜGGŐLEGES: 1. A bárium és a kén vegyjele. 2. Indíték. 3. Román ceruzagyár (volt).
4. Alak, bábu, tárgy. 5. Kis. 6. Norvég, ománi és spanyol autójel. 7. Dés határai! 8. Kis
tasakos főtt tészta. 11. Erőműszakértő mérnök, MTA-tag, 150 éve született (... Tempis
Mór). 12. Vivátoz. 13. ... Miro, spanyol festő. 14. Néma jós! 15. Fejvesztett jazz! 17. Levéltáros, író (Gyula). 20. Hiteget. 21. Rostnövény. 24. Édesvízi hal. 25. ... Lisa (L. da
Vinci festménye). 27. Jogász, bíró (tiszaeszlári per) (István). 30. Vízilabda. 31.
Orgonaművész, 350 éve halt meg (Johann Jakob). 33. Lázadást elfojt. 34. Darabokra
vág. 37. Helység, ménese híres. 39. Hóhér. 41. Szőlőtámasz. 42. Szocdem. politikus,
150 éve született (Adolf). 44. Párizsi metróvonal. 45. .... melegséged (Ady). 46. ... Aviv
(izraeli város). 48. Oroszlánnév. 51. Szed a szélein! 52. A trícium és a deutérium vegyjele.
L.N.J.
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Kanyarban melyik kerék fordulatszáma a legkisebb?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén. 6. Csodás történet. 7.
Folyadék. 8. Spielberg űrmanója. 9. Kicsi a hangereje.
11. Hasad. 13. Innivaló (becézve). 16. Festmény. 18.
Szilárd harmat. 19. Téli edzést végző.
FÜGGŐLEGES: 1. Kettős kontinens. 2. Rovartojás. 3. Latin csók. 4. Szabad tennie. 5. Szül az állat. 10.
Alkalom jelzője lehet. 12. Dohányzóeszköz. 14. Végtag része. 15. Román terepjárómárka. 17. Biológiailag
létezik.
– Mi a foglalkozása?
– Színésznő vagyok.
– Férjezett?
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén. 6. Világos angol sörféle.
7. Német villamosipari cég. 8. Nyugat-kínai folyó. 10
Akkád eposz. 13. Kis súly. 15. … Capone. 16. Francia
arany. 17. A Hold latin neve. 19. Jármű teherterének
megtöltése.
FÜGGŐLEGES: 1. Corridai bikaölő. 2. Schütz …
(színésznő). 3. Gömbölyded. 4. Margarinmárka. 5. A
hélium vegyjele. 9. … Svevo (olasz író). 11. Mi az
hogy! 12. Spanyol író (Leopoldo). 14. Becézett Erika.
18. Buda központja!
A titkárnő és főnöke:
– Ügyvéd úr, jön az eső!
–…
VÍZSZINTES: 1. A poén első része. 6. Színész
(Robert de). 7. Skálakezdet. 8. Estefele! 9. Kiabálgat.
11. Cirill társa. 13. Kilátásba helyező. 16. Mély női
hang. 18. A nál párja.
FÜGGŐLEGES: 2. A Szajna mellékfolyója. 3.
Numero (röv.) 4. Magyar bányaváros. 5. Állami illeték. 6. A poén befejezése. 10. Ebből az évből való.
12. Jugoszláv diktátor (Joszip Broz). 14. Mező. 15.
Varró mozdulatot végez. 17. Kettős betű.
L.N.J.
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A Telefonos Szeretetszolgálat pályázati kiírása

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

„Jobb román és jobb magyar hazafi, mint én,
nem létezik” – Gozsdu Manó (Emanuil Gojdu)
– Jogtörténeti betekintés (II.)

Gogolák H. Csongor ügyvéd
office@gogolak.ro

Az előző részben egy sajátos,
eredeti személy életéről kezdtünk
írni, Gozsdu Manó (Emanuil
Gojdu) ügyvédről.
Amint leírtuk, Gozsdu Manó
szakmai, közéleti és jótékonykodási tevékenykedése eredményeképpen szép lassan a budapesti, és
úgy általában véve a magyarországi románok meghatározó egyéniségévé vált. Így természetes volt,
hogy az 1848-as forradalom kitörésekor a pesti román elit az ő házában gyűlt össze tanácskozni.
Ugyancsak az ő hatására szavazta
meg a románság a Batthyány-kormányt, ami viszont azonnal meg is
osztotta a románságot, és ezért az
erdélyi románság soraiból nagyon
sokan árulónak nevezték ekkor.
Ezért amikor 1848-ban elindult a
parlamenti képviselőházi választásokon az oravicai körzetben, bár
annak lakossága szinte teljes egészében román ajkú volt, vereséget
szenvedett.
A forradalom bukása miatt, illetve az erdélyi magyarok és románok közötti, a császári intrikák által
gerjesztett véres összecsapásokat
személyes politikai és emberi krédójának zátonyra futásaként élte
meg, ezért visszavonult a közélettől.
A szabadságharc leverése után,
mivel annak idején semleges pozíciót töltött be a konfliktusban, az
osztrákok Bihar megyében császári
prefektusnak akarták kinevezni, de
Gozsdu nem fogadta el ezt, illetve
nem értett egyet a Haynau-féle leszámolásokkal sem.
A forradalmat követő időszakban elsősorban szakmai és üzleti
tevékenységét helyezte előtérbe.
Az 1848-as forradalmat követő
elnyomás és terror enyhülése után
visszatért a közéletbe, ennek következményeképpen 1861-ben Krassó
vármegye főispánjává nevezték ki,
majd a főrendiház főjegyzője lett.
Ebben a periódusban tartotta meg
elhíresült beszédét a két nép összetartozásáról, ami az 1848-ban kiváltott
ellenérzéseket
és
indulatokat újból felszínre hozta.
Vincenţiu Babeş román politikus

például rossz románnak nevezte,
aki a magyarokat kiszolgálva és
azok jóvoltából jutott funkcióhoz.
Gozsdu válasza erre a következő
volt: „Én (…) kinyilatkoztatom az
egész világ előtt, hogy az egész
földkerekségen jobb román és jobb
magyar hazafi, mint én, nem létezik. (…) Vesse akárki a mappára
szemét, és meg fogja látni, hogy
azon román, ki a román nemzetet
folytonos ellenségeskedésre ingerli
a magyarok ellen, legnagyobb ellensége a román nemzetnek; meggyőződhetik, ha egy kis élet- és
világtapasztalása van, hogy az egymás közti súrlódások csak mind a
kettőnek életét rövidítik: mert ha
ma elvész a magyar, holnap a
román fog elveszni”.
A román többségű Krassó megyében az ő kezdeményezésére liberális nyelvhasználati szabályokat
fogadtak el. Amikor a király feloszlatta az országgyűlést, habár Gozsdunak
felajánlották,
hogy
maradjon főispáni hivatalában, ezt
visszautasította, mondva: „Ha egy
alkotmányos főispán egy nem alkotmányos kormány abszolutisztikus intézkedéseit hajtja végre, az
nem tekinthető alkotmányos főispánnak, és mintsem hogy ilyennek
tekintessem, inkább lemondok”. Ez
után az intézkedés után újból viszszavonult a politikától.
Ebben a periódusban indult fejlődésnek a magyarországi ipari és
kereskedelmi élet, ennek eredményeképpen a magyar vállalatok
sorra kérték fel vezető testületeikbe. Gozsdu Manó a Pesti Biztosító Társaság és a Concordia
Gőzmalom Társaság elnöke lett, és
számos más cég vezető tisztviselői
tanácsába is beválasztották.
1863-ban meghalt a felesége, ő
pedig még ugyanabban az évben
ismét megházasodott, egy budai
román bankigazgató lányát, Melania Dumciát vette el. Mivel gyermeke egyik házasságából sem
született, energiáját és vagyonát a
román kultúra támogatására fordította. A kiegyezés előtt Deák Ferenc meggyőzte, hogy térjen
vissza újból a politikába. Részt
vett a nemzetiségi törvény előkészítésében, és Deáknak az egy és
oszthatatlan magyar nemzetről
szóló szövegjavaslatát is támogatta, ami szintén nem volt ked-

vére sem az akkori, sem a jelenkori román megítélésnek. A kiegyezést követő koronázáskor
Arany Jánossal, Erkel Ferenccel és
Liszt Ferenccel együtt lovagkereszttel tüntették ki
A kiegyezést követően Gozsdu
pesti háza a magyarországi román
politikai és kulturális elit rendszeres találkozóhelye volt, viszont a radikálisabb nemzetiségi
vezetők továbbra is elítélték.
Ennek ellenére abban az időben
alig jelent meg olyan irodalmi
vagy történelmi tárgyú munka,
amit ne Gozsdu Manó költségén
adtak volna ki. Halála előtt nem
sokkal a legfőbb ítélőszék, azaz a
legfelsőbb bíróság tagjának választották.
1870-ben, 67 éves korában halt
meg pesti házában. Halálakor a
legnagyobb fővárosi hetilap egész
oldalas újságcikkben közölt nekrológot és megemlékezést róla.
Végrendelete szerint óriási vagyonát teljes egészében jótékony
célra ajánlotta fel alapítvány formájában, elsősorban oktatási célokra. Ennek értelmében az
ösztöndíjakból a Magyarországon
élő, magyarul is tudó, görögkeleti
ortodox vallásukat gyakorló román
fiatalok részesülhettek. A „Fundaţiunea lui Gozsdu” a monarchia
egyik legnagyobb magánalapítványa volt, amelynek tulajdonába a
már említett, nagyon értékes Király
utcai, Dob utcai és Holló utcai ingatlan is tartozott. A területre később Czigler Győzőnek, a
Széchenyi-fürdő építészének tervei
szerint komplex bérházrendszert
építettek, amelyet bérbeadásra
szántak, bevételeit pedig kizárólag
az alapítvány céljainak megvalósítására lehetett felhasználni. Az alapítvány ingatlanai és vagyona miatt
a két ország között többször alakult
ki vita, amely csak nemrég zárult
le véglegesen.
A sors iróniájaként érdekes megjegyezni, hogy a 20. századi román
politikai elitből sokan, akik
Gozsdu-ösztöndíjjal tanultak, később nem támogatták az erdélyi
magyarság kisebbségi jogainak érvényesítését. Ez valószínűleg nem
tetszett volna Gozsdunak, hiszen ő
mindig azt kereste, hogy a két
népet mi köti össze, és nem azt,
hogy mi választja el.

Nyári gyakornoki program

A Telefonos Szeretetszolgálat
pályázatot hirdet nyári szakmai gyakorlatra, jelentkezni
június 23-áig lehet. Olyan fiatalok jelentkezését várják,
akik még nem vettek részt
szakmai gyakorlaton a Telefonos Szeretetszolgálatnál.

A sikeresen pályázó marosvásárhelyi fiatalnak lehetősége nyílik két
hónapos gyakornokság alatt megismerni a Telefonos Szeretetszolgálat
marosvásárhelyi és kolozsvári munkáját. A sikeres pályázó két hónapos
gyakornokságot végez a Telefonos
Szeretetszolgálat marosvásárhelyi
irodájában, segítve az önkéntesek
munkáját. A gyakornoki program
2017 júliusában indul és augusztus
végéig tart.
Részvételi feltételek: 20 – 35 év
közötti életkor, egy idegen nyelv
középfokú ismerete, felhasználói
szintű számítógépes ismeretek, alkalmazkodóképesség és csapatszellem, precíz munkavégzés napi 6
órában.
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: fényképes szakmai
önéletrajz (értesítési cím, telefonszám, e-mail-cím megjelölésével);

Teleki-virág biológia- és természetvédelmi verseny és szaktáborozás

V–VIII. osztályosok számára

A szovátai Teleki Oktatási
Központ és a Gub Jenő Természetismereti Tudástár idén
is megszervezi a Teleki-virág
biológia- és természetvédelmi
vetélkedőt V-VIII. osztályos
diákok számára. A táborozáson való részvételre rövid pályamunkával lehet benevezni, beküldési határidő június
25.

A táborozás 2017. július 6–9. között zajlik Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. A beküldött
dolgozat legfeljebb tíz oldal lehet,
mellékletekkel együtt.
Témák: 1. Természetvédelem a
lakókörnyezetemben (egy lakóhelyhez közel eső természetvédelmi terület állat- és növényvilágának,
kultúrtörténeti, művelődéstörténeti,
néprajzi jellemzőinek, jelentőségének bemutatása saját megfigyeléseken, kutatáson keresztül).
2. Egy kevésbé ismert erdélyi természettudós (életút, tudományos
munkásság bemutatása, elemzése.
Pl: Gub Jenő, id. és ifj. Xantus
János, Nyárády Erazmus Gyula,
Apáthy István, Hankó Vilmos stb.).
Egy dolgozatnak maximum két
szerzője lehet. A dolgozatokat az

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíjpályázata

A Nyilas Misi Tehetségtámogató
Egyesület ösztöndíjpályázatot ír ki a
2017/2018-as tanévre. A pályázatok
benyújtásának határideje 2017. július
31.

Olyan szülők/gyámok pályázhatnak, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke
a 2016/2017-es iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban,
és teljesíti az alábbi feltételeket: 1. A család
anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális
jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550
lejt. 2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar
nyelven. 3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább
8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9 és 10. osztályban.
A felhívás szerint ne pályázzanak olyanok,
akik rendezett, jó körülmények között élnek,

mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják
meg a támogatástól. Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy
mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Az ösztöndíjra 6.
osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak.
Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja
havonként maximum 13.500 forintnak megfelelő támogatás lesz. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is
figyelemmel követhetik a támogatott tanulók
tanulmányi előmenetelét, illetve a családok
szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is
eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program
keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban

motivációs levél maximum egy
oldal terjedelemben, melyből kitűnik, hogy a jelölt miért szeretne
gyakorlatra jelentkezni, milyen elképzelései vannak a gyakorlattal
kapcsolatban, ill. miképpen illeszkedik a program jövőbeni terveihez;
ajánlólevél (egy felsőoktatási intézménytől/korábbi munkahelyről/közéleti személyiségtől/civil vagy
politikai szervezettől/egyháztól).
A kiválasztott pályázó a gyakorlat ideje alatt anyagi támogatásban
részesül.
A jelentkezéseket a kért dokumentumok elektronikus másolataival együtt az office@telsz.ro
címre kérik elküldeni 2017. június
23-ig.
A gyakornoki program egyhetes
siófoki nyaralással záródik, melynek költségét a Telefonos Szeretetszolgálat, illetve a siófoki
háromcsillagos CE Napfény Hotel
fedezi két főre. Bővebb információ
az office@telsz.ro e-mail-címen
vagy a +4 0733-565-656-os telefonszámon kapható – áll a Sajó Norbert alapító kézjegyével ellátott
közleményben. (sz.p.)

kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart. A támogatást az
egyesület ösztöndíjbizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától
függően, egységes értékelés alapján. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötnek, az ösztöndíj folyósítása szeptember
hónaptól kezdődik, és egy évre szól. Amenynyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati
kérelemben feltüntett jövedelem és a család
reális jövedelme között, az egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját. Abban az esetben,
ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi
és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható. Az
egyesület törekszik folyamatosan biztosítani
a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai
miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem
tud garanciát vállalni. Az alapösztöndíj felét

sz_hunor@yahoo.com e-mail-címre
kell küldeni, az e-mail tárgya: „Teleki-virág természetvédelmi verseny”
Az írások formai követelményeiről bővebben az RMPSZ honlapján
lehet olvasni az alábbi elérhetőségen:
http://rmpsz.ro/hu/nd/452/felhivas-teleki-virag-biologia-es-termeszetvedelmi-versenyen-es-szaktaborozaso
n-valo-reszvetelre
A táborozáson az értékelő tanárok által legjobbnak rangsorolt dolgozatok szerzői vehetnek részt (a
dolgozat mindkét szerzője). Az
eredményről mindenkit személyesen ímélben értesítenek június 30ig, valamint az eredménylista
felkerül a www.tok.ro honlapra és
Facebook-oldalra is.
A táborban folyó tevékenységek:
• Neves erdélyi/magyarországi
szakemberek előadásai • Vetélkedő,
bemutatók • Dokumentumfilmek
vetítése • Kirándulás/ terepgyakorlat • Szórakoztató programok. A táborban való részvétel ingyenes, az
utazás költségeit a résztvevő fizeti.
További információk Szolláth Hunortól a sz_hunor@yahoo.com
címen kérhetők. (p.p.)

(81.000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas
tanulónak igyekszik biztosítani. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi
előmenetelét és a család anyagi helyzetét az
egyesület munkatársai családlátogatások
során ellenőrzik.
A pályázati csomag (pályázati felhívás, adatlap, űrlap a tanuló jellemzéséhez) letölthető a www.nyilasmisi.ro
honlapról, igényelhető e-mailen a nyilas_misi@yahoo.com címen, illetve személyesen az egyesület székhelyén. A pályázat
benyújtható postai úton vagy az egyesület
székhelyén: Asociaţia de Protejare a celor
Talentaţi „Nyilas Misi”, 400604 Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 116, jud.
Cluj. A pályázatok benyújtásának határideje
2017. július 31.
A pályázat további részleteiről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni: a 0264/531153, 0787-671-137-es telefonszámokon
munkanapokon 10–16 óra között, illetve a
nyilas_misi@yahoo.com e-mail-címen. A hiányos pályázatokat az ösztöndíjbizottság nem
veszi figyelembe. (sz.)
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Turnén a Tamási Áron Színház
Marosvásárhelyen vendégszerepel a Vízkereszt,
vagy amire vágytok, az Úrhatnám polgár
és a Rajtammaradt télikabát

Június 1–6. között Marosvásárhelyen turnézik a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata:
június 1-jén 19 órától, 2-án 17 órától és 3-án 19 órai kezdettel a Bocsárdi László által rendezett
Vízkereszt, vagy amire vágytok
című előadást, június 4-én szintén
19 órától a Sardar Tagirovsky által
színpadra vitt Úrhatnám polgárt láthatják a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Nagytermében. Június 6-án
19 órától a Rajtammaradt télikabát
című Cseh Tamás-előadóest tekinthető meg a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Stúdió Színházának
színpadán.
Legutóbb 2014 nyarán lépett fel
a társulat hasonló csomaggal a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban,
amikor több alkalommal bérletes
előadásként játszották A fösvényt és
az Ilja prófétát Bocsárdi László
rendezésében. Ezúttal is az utóbbi
két év legfontosabb produkcióit
hozzák a marosvásárhelyi közönséghez.
A Sardar Tagirovsky által rendezett, 2015 szilveszterén bemutatott
Úrhatnám polgár című vígjátékkal
felléptek a budapesti Thália Színház színpadán a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén, illetve
bekerült a Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának a versenyprogramjába, ahonnan Sardar
Tagirovsky rendezői díjjal, Pálffy
Tibor férfialakításért járó díjjal,
Bajkó Blanka Alíz a legjobb jelmezért járó díjjal, valamint Bartók
György és alkotótársai a Kisvárdai
Várszínház zenei díjával tértek
vissza. Derzsi Dezső jelölést kapott
a Színházi Kritikusok Céhétől a
legjobb férfi mellékszereplő kategóriában, Bajkó Blanka Aliz, az
előadás jelmeztervezője pedig átvehette a Színikritikusok Díját a legjobb jelmez kategóriában.

Az előadás szereplői: Pálffy
Tibor, Gajzágó Zsuzsa, Benedek
Ágnes, Kovács Kati, Kónya-Ütő
Bence, Kolcsár József, Szalma Hajnalka, Ruscsák Péter, Erdei Gábor,
Pál Ferenczi Gyöngyi, Nagy Alfréd, Derzsi Dezső, Szakács László,
Fekete Lovas Zsolt, Katona Dávid,
Simó Lakatos Barna, Diószegi Attila, Debreczi Kálmán, D. Albu Annamária, P. Magyarosi Imola, Oláh
Melinda Janka. Díszlet: Bartha József. Jelmez: Bajkó Blanka Aliz.
Átirat: Sényi Fanni. Zene: Bartók
György. Koreográfia: Bezsán
Noémi. A rendező munkatársa:
László Beáta Lídia.
A Rajtammaradt télikabát című
Cseh Tamás-előadóest Gajzágó
Zsuzsának, a Tamási Áron Színház
színészének a kezdeményezésére
jött létre 2016 őszén. A Cseh Tamás
és Bereményi Géza műveit felidéző
koncert vendégszerepelt már a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési
Házban és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. Az előadás alkotói: Gajzágó Zsuzsa
(ének), Simó Lakatos Barna (gitár),
Katona Dávid (gitár) és Ráduly
Zsófia (hegedű).
Az Úrhatnám polgár előadásra a
szabadbérletek nem érvényesek.
Jegyeket válthatnak elővételben a
biletmaster.ro weboldalon, valamint
személyesen a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (hétköznap 12-17.30 óra között,
telefon: 0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9-15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon:
0365/806-865). A június 6-i Rajtammaradt télikabát című előadásra jegyek válthatóak a Köteles
Sámuel utca 6. szám alatt működő
jegypénztárban minden kedden 1418 óra között, illetve előadás előtt
egy órával.

Nyolcéves a Telefonos Szeretetszolgálat

Helikoni írók idézése
a Marosvásárhelyi Napokon

A vásárhelyi Helikon–Kemény
János Alapítvány számára
fontos, hogy a napok gazdag
eseménysorozata keretében
irodalmi megemlékezésre is
sor kerüljön. Ebben az esztendőben a számos kerek évfordulós író és költő, Kemény
János hajdani vécsi vendégei
közül Hunyady Sándorra és
Sipos Domokosra esett a választásunk. Hátha sikerül
kedvet csinálni rég elfeledett
műveik újraolvasásához.

Múlt kedden délután a Bernády
Házban gyűlt össze szépszámú irodalombarát. Az ünnepi hangulatot a
Művészeti Líceum fuvolatriója teremtette meg játékával: Magdó
Ráhel Anna, Pethő Rebeka és
Simon Kerekes Eszter muzsikálása
érzékeltette, hogy zene és irodalom
lelkünkben kapcsolódik egymáshoz. A következő percekben Nagy
Miklós Kund emlékezett Adamovits Sándorra, alapítványunk hajdani, tíz évig munkálkodó elnökére,
aki a napokban töltötte volna 80.
életévét. Hűséges munkatársa, felesége egy csokor virágot vehetett át,
szemében pedig az emlékezés
könnyei csillantak meg.
Simon György magyartanár vállalta a nem könnyű feladatot, hogy
a helikoni író életéről és életművéről tartson előadást Naplovag fia:
Hunyady Sándor címmel. A kiváló
tollú újságíró színes beszámolókat
közölt a Vécsen töltött helikoni napokról, kisregényeiből és novelláiból
pedig
mintegy
húszat
megfilmesítettek, többnyire 75 éve
bekövetkezett halála óta. Most, a
Bernády Házban önéletrajzi írásából, a Családi albumból hallhattunk
részleteket Ritziu Ilka Krisztina ihletett tolmácsolásában.

Fotó: Kerekes Péter Pál

Szombaton délután pedig az unitárius templom Dersi János termében
került
sor
irodalmi
megemlékezésre: 125 éve született
és 90 éve hunyt el Sipos Domokos
író, költő. Hangulatteremtőnk
ismét a Művészeti Líceum diákja
volt, ez alkalommal Bíró Beatrix,
aki két művet játszott a hallgatóságnak klasszikus gitáron. Ezen a
délutánon, Sipos Domokos élettörténetéből és írásaiból adódóan, a
hangulat bizony nem lehetett
derűs. Az előadás előtt mondta el
Kilyén Ilka művésznő Tompa
László versét: Halálba menők üdvözlete – Sipos Domokos emlékére. Következett a rendkívül
alaposan dokumentált előadás az
író munkásságáról, amelyet Nagy
Olga magyar szakos tanárnőnek köszönhetünk. Egyik-másik novella
bemutatása vagy meghallgatása
közben könny szökött a hallgatók
szemébe. Így hallgattuk a Karácsonyestén című elbeszélést Kilyén Ilka olvasatában. Sipos

A bajban levőkön azonnal kell segíteni

Fennállásának nyolcadik évét
ünnepelte múlt héten Marosvásárhelyen a Telefonos Szeretetszolgálat. Nyolc év alatt
sokaknak nyújtottak segítő
kezet: az éhezőknek élelmet,
a betegeknek gyógyszert vittek. Az elmúlt évek sikereiről,
nehézségeiről számolt be az
ünnepséget követő sajtótájékoztatón Sajó Norbert, a szolgálat alapítója.

Menyhárt Borbála

Olyan közösségben élünk, ahol
vannak, akiknek sok jut, és olyanok
is, akiknek kevés. A Telefonos Szeretetszolgálat sajátossága a krízisvonal, amelyen nemcsak a
segélykérők hívásait várják, hanem
azokét is, akik segíteni szeretnének
a rászorulókon. A szeretetszolgálat
próbálja úgy összehangolni a keresletet és a kínálatot, hogy akinek van
amiből, az segíthessen azon, aki
szükséget szenved.
A 2009-ben Kolozsváron induló
Telefonos Szeretetszolgálat nagyon
sokat fejlődött az elmúlt nyolc év
alatt, akkoriban öten kezdték a
munkát, ma már 37 önkéntesre számíthatnak. Az évek során több mint
1800 személy kereste meg őket telefonon, átlagban heti 30 hívást fogadnak, és az eddigi bevételeik
összege 520 ezer lej – foglalta össze
a tevékenységüket számokban Sajó
Norbert. – Nehéz alulról építkezni,
minimális forrásokkal rendelkezünk, de hálás vagyok minden ku-

darcért, nehézségért. Sokak számára voltunk „hajlék” a bajban,
akik éheztek, azoknak élelmet vittünk, a betegeknek gyógyszert – fogalmazott.
A szolgálat sajátossága a krízisvonal, ugyanis, a szociális szolgáltatások terén viszonylag széles a
paletta, a Telefonos Szeretetszolgálat elsősorban azokra fókuszál,
akiknek még ma, azaz azonnal
szükségük van a segítségre. A rendszeres támogatóik többnyire erdélyi
üzletemberek, az ő jóvoltukból a
szeretetszolgálatnak van egy állandó készenléti pénztára, hogy
amint befut egy hívás, hogy élelemre, gyógyszerre van szükség,
azonnal tudjanak adni. És a csomag
mellé információt is visznek, ezáltal
is próbálnak segíteni.

Fotó: Nagy Tibor

Sajó Norbert rámutatott, nyolc év
elteltével is kérdés, hogy ki az igazán rászoruló Erdélyben. Az igazi
kihívás számukra, hogy ezt a réteget is elérjék, ugyanis ők fognak a
legkevésbé segítséget kérni. Marosvásárhelyen kívül 67 településről
tárcsázták az évek során a szolgálat
számát, vannak, akik élelmet kérnek, mások gyógyszert, bútort, de
olyanok is, akik gondozót keresnek, vagy éppen munkahelyet. De
nem ritka, hogy idősek, betegek
jelzik, szükségük van valakire, aki
bevásárolna nekik vagy kitakarítja
a lakásukat. Őket sem utasítják
vissza.
Szerencsére a vonal túlsó végén
gyakran olyan személyek vannak,
akik vagy anyagi támogatást ajánlanak, vagy éppen van otthon ruha-

nemű, bútordarab, amire nincs
szükségük, de használható. Sajó
Norbert szerint csodálatos dolog,
hogy sok esetben úgy tudnak segíteni, hogy gyakorlatilag nem tesznek mást, mint kapcsolatot
teremtenek a kérések és felajánlások között. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek általában fedik
egymást. Előfordult, hogy egy kolozsvári hölgy hívta fel őket, mondván, van kertje, de nem tudja
megművelni, ezért szívesen felajánlja valakinek, aki zöldséget
szeretne termeszteni. De olyan eset
is volt, hogy egy férfi kereste meg
őket, hogy van egy működőképes
hűtőszekrénye, újat vásárolna, és
szívesen odaadja valakinek. Természetesen azonnal került gazdája. – Ezek az esetek bizonyítják,
hogy az emberek megértették az
üzenetet, a szolgálat lényegét, hiszen mi valójában nem tettünk
semmit, csupán két embert összehoztunk, és máris mindkettőnek
megoldódott a gondja – mutatott rá
Sajó Norbert, aki egy, a szokványostól eltérő esetről is beszámolt,
egy innen elszármazott, jelenleg
Afganisztánban szolgáló tábori
orvos hívta fel a Telefonos Szeretetszolgálatot azzal a kéréssel,
hogy van egy idős hölgy, aki vele
egykor jót tett, és szeretné meghálálni. Az volt a kérése, hogy pénzt
utal át, és abból a szolgálat munkatársai állítsanak össze élelmiszercsomagot, és juttassák el a
hölgyhöz. Természetesen teljesítették a kérését.

Domokos három versét mondták el
a művésznők: a Két tűz között és a
Nagyanyám címűt Ritziu Ilka
Krisztina, az Ősz hajszál címűt
pedig Kilyén Ilka. A megemlékezés közben az asztaltól Sipos Domokos tekintett a hallgatóságra,
természetesen fényképről, amelyet
Siposné Komáromi Graciána,
egyik késői rokona hozott el erre
az alkalomra. Külön köszönet a figyelmességért!
A Helikon–Kemény János Alapítvány kuratóriuma mindkét előadónak, Simon Györgynek és Nagy
Olgának köszönettel adózik, hiszen
nem első alkalommal jöttek el kérésünkre, hogy előadásukkal gazdaggá, tartalmassá varázsolják
megemlékezéseinket. És illesse köszönet és elismerés a közreműködő
művészeket is !
A támogatónk a polgármesteri hivatal volt.
Kovács Emese
kuratóriumi tag

A szolgálat alapítója hangsúlyozta, kiváló kapcsolatot ápolnak a
történelmi felekezetekkel, kiemelt
mecénásuk a katolikus egyház, de
sokat köszönhetnek a baptista gyülekezetnek is. A sajtótájékoztatón
jelen is voltak az egyes egyházak
képviselői: Kelemen Sándor baptista lelkipásztor, Kecskés Csaba
unitárius esperes és Lőrincz János
református esperes.
Végre van saját székhelyük
A sajtótájékoztatón Sajó Norbert
három újdonságról is beszámolt, az
egyik A látogatás öröme program,
aminek a lényege, hogy magányos,
idős, beteg embereket rendszeresen
meglátogat a munkatársuk. Ez napi
kétórás tevékenység, amit az igények függvényében 4-6-8 órássá
lehet majd bővíteni. A másik újdonság, hogy gyakornoki programot
kezdeményeznek 20-35 év közötti
fiataloknak, akik július és augusztus
folyamán a Telefonos Szeretetszolgálatnál segédkezhetnek. Ez idő
alatt zsebpénzt kapnak, valamint
kétszemélyes siófoki nyaralásban is
részük lehet.
Sajó Norbert ugyanakkor egy
régóta várt eseményről is beszámolt, az ősszel birtokba vehetik a
saját székhelyet Marosvásárhelyen.
– Régi tervünk, hogy legyen egy
saját székhelyünk, de eddig sem
Kolozsváron, sem pedig Marosvásárhelyen nem sikerült megvalósítani. Egy támogatónak köszönhetően végre székhelyhez jutottunk, a Kolozsváron alapított Telefonos Szeretetszolgálat központi
irodája Marosvásárhelyen lesz. Itt
lehetőség nyílik majd a városokon
átívelő tevékenységek összehangolására, a raktározásra, továbbá események szervezésére.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

JÓKÍVÁNSÁG

Édesapámat,
KERESZTESI
JÓZSEF ATTILÁT köszöntöm
46. születésnapja alkalmából.
Kedves Édesapám, köszönöm,
hogy mindig gondomat viseled,
hogy mindig segítesz nekem.
Te vagy az a személy, akire
bármikor számíthatok.
Édesapám, mit is mondhatnék
neked? El szeretném mondani,
hogy mennyire szeretlek téged.
Ezen a szép napon azt kívánom
neked, boldogság fényében éld az
életed! Ne bántson soha
a bánat, a gond, így
kívánok neked
boldog születésnapot!
Szerető fiad, Attila.
(1495)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ hétvégi ház Vármezőn. Tel.
0744-454-508. (1326)
ELADÓ ház Ratosnyán (Jód, Marospart): bútorozott két szoba, konyha,
fürdőszoba, fásszín, teleknagyság: 1.150
m2. Irányár: 26.000 euró. Tel. 0742-224789. (1469)
KIADÓ felújított, új bútorokkal berendezett egyszobás lakás a November
7. negyedben, közel az orvosi egyetemhez. Tel. 0726-758-548. (18986-I)
ELADÓK 8 hetes kaukázusi juhász
kiskutyák. Tel. 0751-534-436. (sz.-I)

ELADÓK
8-10
hetes
malacok
Nyárádgálfalván. Tel. 0744-387-183.
(1490)
ELADÓ istálló és szénatároló fából és
téglából, valamint szőlőprés. Tel. 0745099-578. (1472)

SÜRGŐSEN veszek 2 darab új nyári
gumit 1310-es Daciára (165x13). Tel.
0743-211-281. (1477)

MINDENFÉLE

MEGEMLÉKEZÉS

AZ 50 ÉVES ÉRETTSÉGI TALÁL-

KOZÓRA szeretettel várjuk osztály-

társainkat június 10-én, szombaton

14 órakor a Rosen Garden vendég-

lőbe (1918. December 1. út 163/a

szám). Az Unirea-Egyesülés Közép-

iskola 1967-ben végzett XI. B osz-

tálya (osztályfőnök Molnár Magda

tanárnő) nevében a szervezők. (Tel.

0742-828-647.) (58950-I)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-

lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(1405)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

lunk személyzettel. Tel. 0749-543-

104. (717-I)

KIADÓK irodahelyiségek Marosvásár-

helyen, a törvényszék közelében. Tel.
0722-404-679. (18985)

CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL épít-

kezési munkát vállal: háztetők készí-

tését

(Lindab-cserépből)

és

javításokat, bádogosmunkát, cserép-

forgatást, belső-külső munkálatokat,

kapuk, kerítések készítését, szigete-

lést stb. Tel. 0747-634-747. (1476-I)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,

és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-

ranciával. Tel. 0722-846-011. (1314)

OLCSÓ üdülést kínálunk Hajdúszo-

boszlón, 7 éjszaka (8 nap): június 1-

jétől szeptember 1-jéig 450 lej/fő,

Tel. 00-36-52-271-848, 00-36-30-455-

TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)

(831)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)
ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563062. (981)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367. (1246)
ELADÓK 50%-os árengedménnyel:
M-Ferguson 168 aratógép 2,20 m-es
asztallal, féltengelyek fogaskerekekkel, vízhűtő, más alkatrészek; CP-12es kombájnhoz vízhűtő, önindító,
szélvariátor, szalmapréshez hosszú
kardántengely. Tel. 0720-832-155.
(1509-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Koncz Kálmán névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1512)

Akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk. Számunkra sohasem leszel
halott, örökké élni fogsz, mint a
csillagok. Minden mulandó ezen
a világon, mint a harmat a virágon, csak egy van, ami a sírig
vezet, szívünkben az örök emlékezet.
Fájó szívvel emlékezünk május
31-én FOGARASI NINÁRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi bánatos lánya, Marika, unokája, Zsolt és ennek családja. (1311-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
május 31-én FOGARASI NINÁRA,
aki 5 éve eltávozott közülünk.
Nyugodjon békében! A gyászoló
család. (1452-I)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én a 18 éve elhunyt székelykáli születésű marosvásárhelyi
SZÁSZ FERIKE mozdonyvezetőre, édesapára, férjre, testvérre.
Nyugodj békében! Bánatos szeretteid. (1451-I)

Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, az élet nagyon üres lett nélküled.
Kegyelettel emlékezünk NAGY
SÁNDORRA halálának 24. évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(1486)

félpanziós ellátással, házias ízekkel.

TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj, egy lehelet. Bennünk él a
múlt, egy végtelen szeretet, amit
tőlünk soha senki el nem vehet.
Köszönjük, hogy éltél, s minket
szerettél, nem hagytál el minket,
csak álmodni mentél. Szívünkben
itt él emléked mindörökre.
Szeretettel emlékezünk a drága
férjre, édesapára és barátra,
NYULAS LAJOSRA halálának 25.
évfordulóján. (1176)

7227. Szabó Antalné, Hajdúszo-

boszló, Damjanich utca 100. szám.

SÍRKERETEK,

kripták

készítését

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én szeretett édesanyámra,
özv. SZÁSZ IRMÁRA halálának
hetedik évfordulóján. Nyugodj
békében! Fia, Péter és családja.
(1464-I)

vállaljuk garanciával. Tel. 0753-924-431.
(1103)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847346. (621)

ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatár-

sakat keresünk. Az angol nyelv isme-

rete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.

(1299)

KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)

FIATAL hölgyet keresünk egy beteg

asszony mellé de. 8-13 óra közöttre a

Tudor negyedbe. Tel. 0365/409-949.

(1498)

ALKALMI

MUNKÁRA

keresünk

jó

fizikumú BESEGÍTŐT. Tel. 0744-100-484.

(-)

INDUL a kakasdi PÁLINKAFŐZDE.

Várjuk szeretettel. Tel. 0753-067-099.

(1511)

Fájó szívvel emlékezünk május
31-én szeretett édesanyámra,
özv. SZÁSZ IRMÁRA halálának
hetedik évfordulóján. Nyugodj
békében! Lánya, Kati és családja.
(1464-I)

Köszönjük, hogy éltél, és minket
szerettél, nem hagytál el, csak
aludni mentél. Az évek múlnak,
de akit szerettünk, arra könnyes
szemmel emlékezünk.
Szomorú szívvel és örök bánattal
emlékezünk drága édesapánkra,
id. PÉCSI JÓZSEF göcsi lakosra
halálának 9. évfordulóján. Emlékét őrzi felesége, Sára, leánya,
Hajnika és családja. (mp.-I)

Imádkozva álltam ágyad mellett,
remélve, hogy segítlek téged. Bátorítottalak, fogtam a kezed, és
csak kértelek, hogy maradj
velem.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk június elsejére, amikor négy éve itt hagyott örökre
drága férjem, ENGI LÁSZLÓ.
Gyászoló családja. (1470-I)
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„Én élek, ti is élni fogtok!”
Isten akaratát elfogadva tudatjuk mindenkivel, aki szerette,
hogy
VARGA LÁSZLÓ
református lelkipásztor
2017. május 28-án, életének 90. évében küldetését befejezte,
hazahívta Teremtője. Úgy lépett át az ő Urához, ahogy mindig
is kérte, betegség és fájdalom nélkül. A mai napra általa kijelölt ige volt a meghatározó mindenben, amit élete során tett:
„Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: kit küldjek el, ki
megy el követségünkben? Én ezt mondtam: itt vagyok,
engem küldj!” Ézsaiás 6:8
Szolgálati helyei voltak: Abrudbánya, 7 és fél év Románia
börtöneiben, Magyarsülye, Magyarpalatka, Somkerék, Marosfelfalu, Marosvásárhely VIII. Cserealja.
Temetése június 1-jén, csütörtökön 13 órakor lesz Marosvásárhelyen, a református temetőben. Kérünk mindenkit – az ő
akarata szerint –, koszorú helyett egy szál virágot hozzanak
a sírjára.
A koszorúmegváltási adományokat a cserealjai gyülekezet
diakóniai céljaira ajánljuk fel.
Gyermekei: Varga István, Demeter Irén, László Judit, házastársaik és gyermekeik (-I)
Szomorú szívvel emlékezem férjemre, id. BÓNI KÁROLYRA halálának 2. évfordulóján.
Hiába várlak, nem jössz, a magány nagyon szomorú. Felesége,
Klárika. (1474)
TATÁM, már két éve „szívemben
mindig élni fogsz”. Árpád. (1474)
Legszebb emlék a szeretet, melyet mások szívében hagyunk
magunk után.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett férjre, édesapára, nagytatára,
apósra, a szentháromsági születésű SZABÓ JÓZSEFRE halálának harmadik évfordulóján. Akik
ismerték, gondoljanak rá kegyelettel. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Bánatos
felesége, Pici, leánya, Tündike és
családja. (1488-I)
Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, de a mi szívünkben megmarad
szerető
emléked.
Fájó szívvel emlékezünk június 3án PERES ISTVÁNRA halálának
harmadik évfordulóján. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, leánya és
annak családja. (1496-I)

ELHALÁLOZÁS
A marosvásárhelyi Kálvin János
Idősek Otthona közössége kegyelettel búcsúzik
VARGA LÁSZLÓ
nyugalmazott lelkipásztortól.
Emléke legyen áldott!
„Én vagyok a feltámadás és az
élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él”
(Jn. 11,25) (sz.-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, após,
apatárs, testvér, rokon, jó szomszéd és ismerős,
SZÉKELY LAJOS
életének 83. évében május 30-án
méltósággal viselt szenvedés
után csendesen elhunyt. Temetése június 1-jén, csütörtökön 14
órakor lesz a maroskeresztúri református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Megállt a szív, mely élni vágyott,
pihen a kéz, mely dolgozni imádott.
Búcsúzik tőle szeretett felesége,
három gyermeke és hat unokája.
(1504-I)

Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg e földön élünk,
nem fogunk feledni.
Fájó szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától, nagytatától,
apóstól,
SZÉKELY LAJOSTÓL.
Nyugodjon békében!
Fia, Feri, menye, Melinda, unokái: Rita és Tamás. (1504-I)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após,
SZÉKELY LAJOS
türelemmel viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Nyugodjon békében! Megrendült
szívvel búcsúzik fia, Tibi, menye,
Erika, két unokája, Erika és Orsi,
unokaveje, Zalán. (1504-I)
Lelked, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt, hiába keresünk, könnyes szemünk már
soha nem talál, de tudjuk, hogy a
csillagok közt a legfényesebb te
leszel, utat mutatsz nekünk, mert
szívünkben mindörökké létezel.
Megtört, szomorú szívvel búcsúzunk a szeretett édesapától,
nagytatától, apóstól,
SZÉKELY LAJOSTÓL.
Szíve május 30-án megszűnt dobogni értünk. Nyugodjon békében!
Fájó szívvel búcsúzik szeretett
lánya, Irénke, veje, Árpi, két unokája, Nóri és Barbara a messzi távolból. (1504-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Szomorúan
értesültünk
FODOR ATTILA volt tanár
halálának
híréről.
Mély
együttérzésünket fejezzük ki
Fodor Gizella tanárnőnek
FÉRJE elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. Nyugodjon békében!
Szilágyi
Géza
és
felesége, gyermekei, Géza,
Anikó, Adél, Attila volt
tanítványai. (1502-I)
A marosvásárhelyi Bethlen
Gábor Kulturális Egyesület
őszinte részvétét fejezi ki Lázok
Jánosnak kedves BÁTYJA
elhunyta alkalmából. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mély tisztelettel fejezzük ki
hálánkat
mindazoknak,
akik
FODOR ATTILA temetésén részt
vettek, bánatunkban osztoztak és
sírjára virágot helyeztek. Bánatos
családja. (1499-I)
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Ballagás a Művészeti Líceumban

„…a világ csodája vagytok”

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)

GERNYESZEG KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA versenyvizsgát szervez egy megüresedett I. besorolású, fő szakmai fokozatú TANÁCSADÓI közalkalmazotti állás betöltésére a pénzügy–
könyvelés, illetékek és adók részlegére. A vizsga időpontja: 2017. július 3-án 10 órakor írásbeli próba,
2017. július 5-én 10 órakor interjú. A dossziékat a versenyvizsgára 2017. június 20-án 14 óráig kell benyújtani a hivatal székhelyén. A versenyvizsga megszervezésére, a beiratkozási iratokra és a könyvészetre
vonatkozó információk az intézmény székhelyén, a 0265/342-112-es telefonszámon vagy a község
www.primariagornesti.ro honlapon. (sz.-I)

Az utóbbi évek legtehetségesebb végzősei ballagtak péndélelőtt
a
teken
marosvásárhelyi Művészeti
Líceumban. Az előzőekhez viszonyítva végre hozzájuk
méltó helyen, a Kultúrpalotában rendezték az ünnepséget,
s az is példás és dicséretre
méltó, hogy kétnyelvű volt a
ceremónia, s végre ez senkit
sem zavart.

Vajda György

A zuhogó esőben a Művészeti
Líceum kapualjába szorulva várták
a XI.-esek a végzősöket, akik a hagyomány szerint körbejárva az épület folyosóit vonultak ki utoljára az
iskolából, a jövő évi végzős generáció tapsa közepette. Majdhogynem bőrig ázva érkeztek a
zsúfolásig telt Kultúrpalotába, a
Gaudeamus igitur dallamára vonultak be, az ünnepség a nemzeti himnusz után kezdődött. A líceum
zenekarát Remus Grama, míg a kórust Szász Emese tanár vezette.
Veér Renáta igazgatónő, aki egyben
a műsorvezető szerepét is felvállalta, elmondta, az idén négy – egyegy román és magyar zene és
képzőművészeti szakos – osztály,
összesen 79 igen tehetséges diák
ballagott. Első vagy ötödik osztálytól kezdték itt az iskolát, tanáraik
irányításával, szeme láttára, füle
hallatára váltak ígéretes művészpalántákká, akik ezentúl az itt kapott
tudást egyetemeken, főiskolákon,
konzervatóriumban kamatoztatják,
idehaza és külföldön.
Nagy Zsigmond alprefektus Lucian Goga prefektus üzenetét tolmácsolta, majd átadta a prefektúra
díjait Csont Rebekának, aki a dévai
ruhatervező tantárgyversenyen országos első helyet nyert, és Rad Radunak, akik klasszikus canto
szakon Temesváron hasonló helyezést ért el. A Maros megyei főtanfelügyelőség részéről Adina Pui
főtanfelügyelő-helyettes, míg a
helyi tanács nevében Constantin
Bogosel szólalt fel. Nemcsak
házigazdaként, hanem a diákokat
támogató több rendezvény mentoraként szólalt fel Vasile Cazan, a
Marosvásárhelyi Filharmónia igazgatója, aki elmondta, több tehetséges zene szakos diák már
megmutatkozott a Kultúrpalota
színpadán, és az intézmény, amelyet vezet, szeretettel várja vissza a
konzervatóriumot végzett, a marosvásárhelyi Művészeti Líceumból
kikerült diákokat. Mana Bucur, a
Romániai Képzőművészek Szövetsége Maros megyei fiókjának vezetője elmondta, szintén a művészeti
líceum egykori növendéke volt, és
arra ösztönözte a diákokat, hogy a
legjobb tehetségük és fantáziájuk
szerint alkossanak, hogy majd
mindannyian büszkék legyünk
azokra, akikkel komoly galériákban, kiállítótermekben találkozunk
majd munkáik társaságában. Kiss
Lóránd a szülői bizottság nevében
köntörfalazás nélkül világított rá a

Fotó: Vajda György

diákokat váró közeli és távoli jövőre, és bátorította őket arra, hogy
bátran vállalják fel önmagukat,
gondolkodó, alkotó emberei legyenek a közösségnek, mert művészet
nélkül sivár, szegényes a világ, s
bár mostohán bánik jelenleg a társadalom a művészekkel, alkotni
kell és a világot szebbé tenni, s ez a
küldetésük azoknak, akik nem a
szakmát, hanem azt az életformát
választották, amely mellett elkötelezték magukat a líceum padjaiban.
Ávéd Éva aligazgató többek között
megköszönte mindazoknak a munkáját – az iskolát támogatóknak,
fenntartóknak, tanárkollégáknak,
szülőknek –, akiknek az összefogása révén sikerült újabb tehetséges
diákokat útra bocsátani.
Az ünnepi beszédeket követően
a végzős osztályfőnökök felhívták
a színpadra diákjaikat, emléklapot,
elismerő oklevelet nyújtottak át
azoknak, akik kiváló tanulmányi
eredményeket értek el, illetve különböző tantárgyversenyeken nyertek. Ez a mozzanat nagyon
elhúzódott, mert valóságos diplomaeső volt a színpadon. A román
tannyelvű zeneosztályt dr. Cioată
Valeria, a magyart Korpos Kamilla,
a román képzőművészetiseket
György Ioana, míg a magyarokat
Haţegan Rozsnyai Andrei tanárok,
osztályfőnökök búcsúztatták. A
„műsortól” eltérően a magyar zene
szakos diákok zenés flashmobbal is
köszöntötték osztályfőnöküket. Az
évfolyamelső (9,95-ös médiával) a
XII. C osztályos (román képzőművész szak) Nicolaescu Ada volt, átvette a kiválósági oklevelet, majd
humorosan biztatta a következő
nemzedéket, hogy töltsék fél életüket az iskolában, lógjanak annyit,
mint ők… egyszóval legalább anynyira szeressék a diákéletet, mint a
távozók.
Aztán, hagyományosan, az iskola kulcsát a XII. osztályosok nevében Völgyesi Bianca és Pataki
Réka átadták a XI. osztályosok képviselőinek: Larisa Dobrinnak, Csibi
Krisztának, Beianu Vladnak és
Sabău Izabellának. Larisa Dobrin
és Csibi Kriszta – az utóbbi az oktatási rendszer bírálatától sem mentes szövegben – megígérte a
ballagóknak, hogy a „hagyománytól” eltérően gondolkodó, alkotó diákok lesznek, akik méltón lépnek a
távozók nyomdokaiba.
Veér Renáta iskolaigazgató végül
megköszönte a szülőknek, hogy
bíztak a tanárokban, akik ápolhatták a diákok tehetséget, és reményét fejezte ki, hogy a diákok
megállják a helyüket az életben és
sikeres művészek, alkotók lesznek.
„Kívánom, hogy bátran kötelezzétek el magatokat egy cél mellett,
vállaljátok a felelősséget magatokért, az életetekért” – mondta az
igazgató, majd Ady Endre szavait
idézve kívánt sikeres, egyenes utat:
Mert a világ csodája vagytok, bízzatok abban hogy „Valaki az Értől
indul el/ S befut a szent, nagy Oceánba”.

PÁLYAKEZDŐKNEK SZÓLÓ KÜLFÖLDI ÁLLÁSLEHETŐSÉG! Most párban is jelentkezhettek
4 csillagos NÉMETORSZÁGI SZÁLLODÁK TAKARÍTÁSÁRA. Ingyenes betanítást, kiutaztatást és
szállást biztosítunk. További információkért érdeklődj a 0740-223-377-es telefonszámon. (sz.-I)

Magyarország területén változó munkahelyre ÉPÍTŐIPARI CÉGHEZ keresünk ÉJJELIŐRT telephely-,
illetve gépőrzésre. Bejelentett állás, 530 Ft (1,70 euró) órabér, plusz szállás és Magyarországon belüli
utazás biztosítva. Hétköznaponként 13-14 órás éjszakai műszak, hétvégén, ünnepnap 24 órás műszakok.
Vagyonvédelmi képesítés nem feltétel. Józan életű, 50 év feletti, dolgozni akaró, akár nyugdíjas személyek
jelentkezését várjuk. Jogosítvánnyal vagy saját személygépkocsival rendelkezők előnyben. További információk a 0757-033-854-es telefonszámon kaphatók. (sz.-I)
FÉMBILINCS ÖSSZESZERELÉSÉVEL FOGLALKOZÓ MAGÁNCÉG 25-55 év közötti személyeket alkalmaz 8 órás délelőtti munkaprogrammal Marosvásárhelyre, Szabadi út 147. szám alatt levő
műhelyébe. Érdeklődni a 0745-599-501, 0760-257-349-es telefonszámon 8-17 óra között. Az önéletrajzokat az erivan_ro@hotmail.com e-mail-címre küldjék. (18879)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz gyakorlott SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET,
PINCÉRT, BÁROST, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz MEDENCE-KARBANTARTÓ SZEMÉLYZETET,
SZERELŐT, FESTŐT, FŰTŐT, TAKARÍTÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268866. (59777)
BÁRBA SZEMÉLYZETET alkalmazunk. Tel. 0771-652-673, 0771-652-682. (1365-I)

VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-003-110. (18971-I)

EXKAVÁLÁS, FÖLDMUNKA, CSATORNÁZÁS, GÉPEK KÖLCSÖNZÉSE. Tel. 0743-311-505.
(1367)

KFT. alkalmaz tapasztalt és kezdő fiatal ÁCSOKAT, KŐMŰVESEKET, GÉPÉSZT buldoexkavátorra.
Tel. 0744-798-270. (18982-I)

ÉTTEREMBE BÁROST, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT és PINCÉRT alkalmazunk előnyös
bérezéssel. Tel. 0746-251-010, 0743-087-373, 0733-910-351. (18983)

ÖNKISZOLGÁLÓ élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyre ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722404-679. (18985)
A TOP-SHOP ORSZÁGOS KERESKEDELMI CÉG TELEFONOS ELADÓ munkakörbe munkatársakat alkalmaz. Magyar nyelvű munkavégzés, magas kereseti lehetőség. Tel. 0722-667-783. (18981)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

FELVESZÜNK ÓVÓNŐT NAPPALI KÖZPONTBA. CV-t a következő e-mail-címre várunk:
csakimisi@gmail.com Tel. 0744-790-046. (1455)

ALKALMAZOK TAXISOFŐRT engedéllyel (attesztát), előnyös feltételekkel. Tel. 0743-044-992, 0757054-053. (1466-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1473)

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET és PINCÉRT Víkendtelepen lévő vendéglőbe, a 2017. évi nyári szezon idejére. Tel. 0733-090-650. (sz.-I)

A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca
17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, naponta 7.30-22 óra között. (18989)

TERMOPÁN, REDŐNYÖK, VASAJTÓK, SZALAGFÜGGÖNYÖK szerelése és javítása.
www.bizoo.ro/firma/scprofoservsrl Tel. 0744-504-536. (59902-I)

KÜRTŐSKALÁCSOS CÉG alkalmaz MEGBÍZHATÓ SZEMÉLYZETET a Promenada Mallhoz. Tel.
0741-230-320. (1327)

AUTÓVEZETŐT alkalmazunk B, C, E kategóriával, képességvizsgával (atestat). Tel. 0265/316-643,
0744-692-871. (18898)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-692-871, 0265/316-643. (18900)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY LAKKOZÓT alkalmaz. Tel. 0757-099-966. (18991-I)

A SAPIENTIA EMTE MAROSVÁSÁRHELYI KARA MUNKATÁRSAT keres kari Erasmus-koordinátori állás betöltésére. Bővebb információk a www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmazna. Telefon: 0753-025-603. (18923-I)

A MIF-SA RT. – Marosszentgyörgy, Malomrét – Râtul Morii utca 1357. szám – alkalmaz SOFŐRÖKET
C kategóriás jogosítvánnyal és áruszállítási attesztáttal, valamint BULDÓZEREST. Tájékoztatás a
0265/318-000, 0742-159-742-es telefonszámon vagy a cég székhelyén. (18994)
ALKALMAZOK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-)

MAROSVÁSÁRHELYI BÁR-VENDÉGLŐ BÁROST és PINCÉRT alkalmaz. Érdeklődni a 0724-077471-es telefonszámon lehet. (sz.-I)
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A Maros Vízügyi Hatóság

versenyvizsgát hirdet egy megüresedett
mérnöki állás betöltésére meghatározatlan időre

Az állás megnevezése: mérnök a vízmedence-előrejelzési, hidrológiai és hidrogeológiai irodába
Írásbeli vizsga: 2017. június 26-án 10 órakor.
Állásinterjú: 2017. június 30-án 10 órakor.
A vizsga a székhelyen, Marosvásárhelyen, a Köteles Sámuel utca 33. szám alatt lesz.
Követelmények:
– felsőfokú szakvégzettség – hidrotechnika, energetika, geológia, környezetmérnöki informatika
szakirány
– alapos számítógép-ismeret (Word, Excel, Arcview)
– hosszított program és terepmunka vállalása
A pályázati dossziét június 19-én 12 óráig, hétfőtől péntekig naponta 7-15 óra között lehet benyújtani
a vízgazdálkodási vállalat humánerőforrás-osztályán.
Bővebb felvilágosítás:
• a székhelyen
• a hhtp://www.rowater.ro/damures honlapon, a Posturi disponibile címszó alatt
• a 0265/260-289-es telefonszámon, 440, 460-as mellék
• a personal@dam.rowater.ro e-mail-címen.

Marosvásárhely municípium

versenyvizsgát szervez megüresedett közalkalmazotti állások betöltésére a kommunikációs igazgatóság nemzetközi finanszírozás
és humánerőforrás-osztályán

• két I. besorolású, fő szakmai fokozatú felügyelő
Az írásbeli vizsgát az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén tartják 2017. július 3-án 10
órakor.
A pályázati dossziékat jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III. részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani a hivatalban, a 87-es irodában, és tartalmazniuk kell azokat
az iratokat, amelyeket a 2008. évi 611-es kormányhatározat 49. cikkelyének 1. bekezdése és a 2013.
évi 192-es rendelet 2. cikkelye ír elő.
A részvételi feltételek, a beiratkozáshoz szükséges iratok és a könyvészet listája a polgármesteri hivatalban, illetve a www.tirgumures.ro weboldalon is tanulmányozható.
Bővebb tájékoztatás a 0265/268-330-as telefonszám 110-es mellékállomásán, naponta 8–14 óra között.
Dr. Dorin Florea polgármester

A Siletina Impex – Helyi
Közszállítási Vállalat Rt.

személyzetválogatást szervez autóbuszsofőri
állások betöltésére

Követelmények:
– D kategóriás jogosítvány
– személyszállítási engedély (attesztát)
– legalább két év tapasztalat személyszállításban
A kérvények önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély, a végzettséget igazoló iratok másolatával, esetleges ajánlással a cég Marosvásárhely, Béga utca 2. szám alatti titkárságán nyújthatók be
hétfőtől péntekig 9–15 óra között.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077-es telefonszámon.

Nyitvatartás
az Aquaservnél
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Az Aquaserv Társaság ezúton értesíti ügyfeleit, hogy
2017. június 1–5. között a pénztárak, ügyfélfogadó központok
zárva lesznek.
A társaság arra kéri a lakosságot, hogy az említett időszakban
az ivóvízhálózaton tapasztalt rendellenességeket, meghibásodásokat, kanalizálási gondokat a következő telefonszámokon jelezzék:
• Marosvásárhely: 0265/208-888 vagy 08-008-208-888 zöldszám
(Romtelecom hálózat)
• Szászrégen: 0265/512-800
• Segesvár: 0265/772-351
• Marosludas: 0265/411-425, 0265/411-485
• Dicsőszentmárton: 0265/446-197, 0265/441-035
• Radnót: 0265/471-394, 0265/471-549
Köszönjük a megértésüket!
Aquaserv Társaság
A MUREŞ INSOLVENCY SPRL – Marosvásárhely, G-ral Avramescu utca 4. szám, Maros megye –, a csődbe jutott PEDROXIM
IMPEX KFT. (Marosvásárhely, Jeddi út 4/C11. szám) cégfelszámolója újra nyilvános árverést szervez a következő javak értékesítésére:
I. Ingatlan javak:
• 443 négyzetméteres terület, telekkönyvszáma 124592/Marosvásárhely (a 94909/N papíralapú telekkönyvből). Kataszterszám
1242/2, helyrajzi szám 3476/1/1/2, rajta építmény, ami a következőkből áll: termelési csarnok, irodák, kereskedelmi helyiség – földszint (téglából) + emelet (fából) bitumenes zsindellyel fedve; a
földszinten két iroda, üzlet, raktár, két illemhely, lépcső, egy fafeldolgozó műhely van; az emeleten két iroda, igazgatói iroda, protokollterem, titkárság, hivatali helyiség, illemhely, lépcső található,
kataszterszáma 1424/2-C11, helyrajzi száma 3476/1/1/2, Marosvásárhelyen, a Jeddi út 4. szám alatt. Kikiáltási ár 757.393,20 lej (héa
nélkül).
II. Ingó javak:
• műszaki felszerelések, kikiáltási ár 29.400 lej + héa
• árukészlet – termékcsoportonként értékesítik, legalább 10.000
lej (héa nélkül) értékben: vasáru, PVC- és fémtartozékok, fogantyúk és csuklópántok, különféle zárak, reteszek, csavarok stb. Kikiáltási ár 60.290,06 lej + héa.
A javak teljes listája és az árak a felszámoló székhelyén tanulmányozhatók.
Az árverés június 9-én 13 órakor lesz a felszámoló székhelyén,
és megismétlik péntekenként, ugyanabban az órában, amíg a javak
eladódnak. Az árverésen azok a magán-/jogi személyek vehetnek
részt, akik/amelyek kifizetik a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi
garanciát és a részvételi díjat, valamint megvásárolják a feladatfüzetet legkésőbb 24 órával az árverés kezdete előtt.
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-700, 0265/261-019, 0745-146096-os telefonszámokon.

Közpénzügyi Minisztérium
Adó- és Pénzügyi Hivatal
Brassó Megyei Regionális Közpénzügyi F?igazgatóság
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal
Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály
Segesvár, 1918. December 1. út 37–39.
Tel./fax: 0265/774-690
E-mail: Admin.SGMSAFMX01.MS@mfinante.ro

Eladási hirdetés

A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 2. bekezdése értelmében a Segesvári
Adó- és Pénzügyi Osztály nyilvános árverést szervez 2017. június 13-án 10.30 órai kezdettel az intézmény 1918. December 1.
út 37–39. szám alatti székhelyén az adós/harmadik fél AGROMIRO KFT. – CUI 17718413, Dálya 22. szám, Apold község,
Maros megye – következő javainak értékesítésére:
– kétfejes eke, kikiáltási ár 630 lej + 19% héa
– négy napsugaras gereblye, kikiáltási ár 585 lej + 19% héa
– 579 négyzetméteres istálló Dályán, kikiáltási ár 62.226 lej + 19% héa
A 2015. évi 207-es, a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) pontjánál szereplő
előírások értelmében állapítják meg a héa értékét.
Felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés
időpontja előtt.
A liciten való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: a
vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a Kincstárba az IBAN
RO59TREZ4785067XXX001812 számlára kell átutalni, címzett a Brassói Regionális Közpénzügyi Igazgatóság – Maros Megyei
Közpénzügyi Hivatal, adószám 4322637 –, az ajánlattevőt képviselő személy meghatalmazását, romániai jogi személyek a
Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását,
romániai magánszemélyek a személyazonossági igazolvány másolatát, külföldi magánszemélyek a személyi igazolvány/útlevél
másolatát, valamint saját felelősségre tett nyilatkozatot, hogy nem közvetítő, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt
vehessenek az árverésen.
A vásárlónak nincs semmilyen, a törvény által előírt speciális kötelessége, úgymint a környezetvédelemről szóló, a közvagyon
védelmét célzó előírás stb. betartása.
Bővebb felvilágosítás a Segesvári Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén vagy a 0265/774-690-es telefonszámon, 227-es
mellék. Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2017. május 31.
Monica Bontea , a végrehajtó szerv vezetője
Tisztelt olvasók!
Romániában első alkalommal fedeztek fel egy hatékony jóst, VERONICA javasasszonyt,
akinek tisztánlátásáról tudósok és papok is pozitívan nyilatkoztak.
Tudásával segíteni tud önnek problémái megoldásában, kötéseket, átkokat old fel, sikert hoz
a házhoz, helyrehozza a megromlott kapcsolatokat, 48 órán belül egyensúlyt teremt az
otthonukban és lelkükben, különböző bőrbetegségekben és más betegségekben is segít,
melyek más módon nem gyógyíthatók, leveszi a rontást, segítséget nyújt sok egyéb
problémában is.
Hívja bizalommal a 0743-797-252-es telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 1458)
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VI KIADÁS
2017. június 2–17.

Péntek, szombat, 20 óra, ARTA MOZI

A belépés díjtalan!

