
Közeledik 
az érettségi
Ezen a héten búcsúznak el tanintéze-
teiktől a tizenkettedikes diákok. A bal-
lagási előkészületek mellett az
érettségire való beiratkozás is elkez-
dődött, a végzősök tegnaptól péntekig
jelentkezhetnek a tudásmérésre. 
____________2.
Anyaországi 
vadászíjászok
Sáromberkén
Szombaton kettős céllal érkeztek a
Magyar Vadászíjász Egyesület tagjai
Sáromberkére: emléktáblát elhelyezni
a nagy Afrika-utazó Teleki Samu emlé-
kére, illetve előadással egybekötött
íjászbemutatót tartani. 
____________5.
Még nem sikerült
megnyitni 
az állatpiacot
Barabási Ottó, Székelyhodos polgár-
mestere ottjártunkkor elmondta, jelen-
leg a községben az állatvásárnak
helyet adó piactér sorsa a legégetőbb
probléma, a gazdák ugyanis nagyon
hiányolják, amikor közeleg az állatvá-
sárok megszokott időpontja, remény-
kedve érdeklődnek, hogy
megtartják-e.
____________6.
Feszt izgi, feszt
mozgi focifeszt
Mint ahogy örök dilemma, hogy a ze-
nekritikusnak szükségszerű-e hegedű-
virtuóznak lennie, vagy hogy zseniális
irodalomtudor csak költőgéniuszból
lehet-e, úgy az is időtlen vitatéma,
hogy a sportújságíró esetében szük-
ségszerű-e, hogy a delikvens élspor-
toló legyen.
____________7.

Kilencedik alkalommal rendezte meg
szombaton Makfalván a helyi önkor-
mányzat, a református egyházközség és
a Székely Tanács a Székely majálist. A
kedvező időjárás sokakat kicsábított a
szabadtéri helyszínre, ahol egész napos
szórakozást biztosítottak a szervezők.

A reggeli órákban Makfalva központjában tar-
tottak toborzót a zoltán-étfalvi fúvósok, majd
délelőtt 10 órakor méltó pillanattal kezdődött a
rendezvény, megkoszorúzták a község elhunyt
polgármestereinek emlékére állított emlékoszlo-
pot. Ezután a tömeg lovasok, a fúvósok és hatal-
mas székely zászlót vivő fiatalok vezetésével a
falun végigvonulva ért a majális helyszínére, a
Ziegler-kertbe. Makfalva polgármestere, Vass
Imre lapunknak elmondta: a rendezvény célja a

hagyományok ápolása, tiszteletben tartása, de
ugyanakkor ilyen ünnepi hangulat közepette is
megerősíteni az emberekben a jelmondatokat,
miszerint Marosszék Székelyföld része, és Szé-
kelyföld egy és oszthatatlan. A rendezvény a
községvezető szerint évről évre bővül, és mind-
addig megszervezik, amíg elérik céljukat, Szé-
kelyföld területi autonómiáját.

„Jaj nektek!”
A parlament két háza a múlt hét elején szavazott annak

a speciális bizottságnak a létrehozásáról, amely a 2009-es
államelnök-választás törvényességét hivatott kivizsgálni.
Amikor urnazáráskor még a szociáldemokraták jelöltjét,
Mircea Geoanăt kiáltották ki a győztesnek, reggelre mégis
Traian Băsescu lett az elnök. Akkoriban, bár mindenki szá-
mára gyanús volt az eredmény hirtelen történt egyéjszakás
módosulása, a dolog annyiban maradt, sőt gúny céltáblá-
jává vált a választások estéjén örömtáncot járó Geoană, a
tengerész pedig második mandátumát is megkezdhette a
Cotroceni-palotában.

Ügy az egyik vezető fővárosi újságíró cikke alapján lett
belőle, aki szerint 2009-ben az erőszakszervezetek vezetői
döntő módon befolyásolták a választás kimenetelét. Azt írta,
hogy a második forduló éjszakáján a Román Hírszerző Szol-
gálat (SRI) vezetői, Laura Codruţa Kövesi akkori legfőbb
ügyész Gabriel Oprea volt belügyminiszter lakásán talál-
koztak, ahová őt is meghívták. A beavatkozás mikéntjét
azonban nem részletezte...

A most ellenzéki szenátor, Băsescu a legfőbb ügyészség
bejelentését taktikai húzásnak minősítette, és azt mondta,
hogy a vádhatóság ezzel ellehetetleníti a parlamenti vizs-
gálatot, és megmenti a DNA vezetőjét a parlamenti kihall-
gatástól. Figyelmeztette ugyanakkor a bizottságot, hogy
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Tegnap délelőtt elkezdődött az
egyik nagy hagyományokkal rendel-
kező összművészeti fesztivál, a Maros-
vásárhelyi Napok. Az immár
huszonegyedik alkalommal megszer-
vezett szemle hétfő délelőttől vasárnap
estig tart, a teljes hetet felölelő prog-
ramsorozatban számos kulturális ren-
dezvény – tárlatnyitók, irodalmi estek,
koncertek, filmvetítések, táncelőadá-
sok –, veteránautó-díszszemle és ver-
seny, a díszpolgári cím átadásának
ünnepsége, kulináris jellegű esemény,
buli és sporttevékenység is szerepel, az
érdeklődők több helyszínen is láthatják
mindezeket: többek között a várbeli
bástyákban, a Bernády Házban, a
Mihai Eminescu Művelődési Központ-
ban, a Kultúrpalota termeiben, a Liget-
ben felállított színpadokon, az
unitárius egyház Bolyai téri Dersi
János termében, a Maros-híd alatti
színpadon, a Víkendtelepen, valamint
a Vár sétányon. A Marosvásárhelyi
Napokat 1997-ben szervezte meg elő-
ször a Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal, az esemény annak az 1482-es
keltezésű, Mátyás király által adomá-
nyozott kiváltságnak állít emléket,
amely lehetővé tette, hogy a városban
évente három alkalommal országos
vásárt tartsanak. 

Az idei, sorrendben első eseményre
hétfőn délelőtt került sor, ekkor nyílt
meg a várbeli Szabók bástyájában be-
rendezett karikatúrakiállítás, illetve a
humorisztikus könyvek vására a Scena
Színház, a főszervező Marosvásárhelyi

Polgármesteri Hivatal közös rendezé-
sében, este pedig a Marosvásárhely
szépe című vetélkedőre került sor a
Gallery Wedding Gardenben. Ma dél-
előtt 11 órától tárlatnyitó a várban, 17
órától pedig kettős emlékest veszi kez-
detét a Helikon – Kemény János Ala-
pítvány szervezésében a Bernády
Házban: megemlékeznek Adamovits
Sándorról, az alapítvány első elnöké-
ről, valamint Hunyady Sándorról is. 19
órától a Mihai Eminescu Művelődési
Központban szervez citerakoncertet és
nótaestet az Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület, ugyanazon idő-
pontban a Szabók bástyájában a Scena
Színház által szervezett előadásra
kerül sor. 

Ami a soron következő program-
pontokat illeti, a héten mindennap reg-
gel 9 órától kezdődnek az események,
a XXI. Marosvásárhelyi Napok kere-
tében szervezett művészetek és mes-
terségek vásárának megnyitója szerdán
déli 12 órakor lesz a várban. A ligeti
színpadokon sorra kerülő esti koncer-
teken számos marosvásárhelyi, hazai
és külföldi előadó is fellép – többek
között Keresztes Ildikó, a Cargo, a Ho-
lograf, Koszika, avagy a P. Mobil –,
míg délutánonként kulturális progra-
mokon, folklórműsorokon, sportese-
ményeken vehetnek részt az
érdeklődők.

Ma DEZSŐ, holnap ESZTER
és ELIZA napja. 
ESZTER: perzsa eredetű női
név, a jelentése csillag. 
ELIZA: az Elisabeth név több
nyelvben meglévő rövidülése.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. május 22.

1 EUR 4,5600
1 USD 4,0774

100 HUF 1,4772
1 g ARANY 164,7405

Forgalomkorlátozás Nyárádszeredában
Nyárádszereda területén két nagyobb munkálat – a megyei
út melletti sáncok kibetonozása, illetve az ivóvíz- és
szennyvízvezetékre való csatlakozás – zajlik ebben az idő-
szakban. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozásra, a
közúti közlekedésben torlódásra lehet számítani – tájékoz-
tatta lapunkat Tóth Sándor polgármester. 

Kerekes Károly fogadóórája
Az Erdélyi Magyar Baloldal felkérésére május 25-én, csü-
törtökön délelőtt 10 órától Kerekes Károly fogadóórát tart
az RMDSZ megyei székházában, Marosvásárhelyen, a
Dózsa György utca 9. szám alatt 
(I. emelet).

Díszpolgárokat avatnak
A marosvásárhelyi tanács május 18-i ülésén elfogadott ha-
tározata értelmében dr. Lucian Chiriac ügyvéd és dr. Fe-
rencz László belgyógyász professzor kap díszpolgári címet
a Marosvásárhelyi Napok keretében szerdán sorra kerülő
ünnepségen. A Kultúrpalota Tükörtermében 18.30-kor kez-
dődik az átadási ünnepség. 

XI. Hagyományőrző Rügyecskék
népdalvetélkedő

A szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház és a Hu-
mana Regun Egyesület szervezésében május 24-én, szer-
dán délután 6 órakor kezdődik a XI. Hagyományőrző
Rügyecskék népdalvetélkedőt a művelődési ház nagyter-
mében. A vetélkedő döntőjében tizennégy második, har-
madik és negyedik osztályos kisdiák vesz részt
Szászrégen iskoláiból. A versenyzők két-két népdallal lép-
nek fel, az egyik éneket szabadon, a másikat Ioan Conţiu
tanár vezetésével, a művelődési ház keretében működő
népi zenekar kíséretében adják elő. Meghívottak: a Florea
Bogdan Általános Iskola Gyöngyvirág néptánccsoportja,
Silló Beatrix, a verseny 2016-os győztese és Gorbai Eszter
marosvécsi diák. 

Jogi tanácsadás
Május 24-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár
Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák ma-
gukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Kastélytúra a NagyiNettel
A Maros Megyei Könyvtár kövesdombi fiókja által működ-
tetett NagyiNet program keretében június 3-án kastélytúrát
szerveznek. A résztvevők a miklósvári Kálnoky-kastélyt, az
olthévízi Haller–Kálnoky-, az alsórákosi Sükösd–Bethlen-
kastélyt, illetve a felsőrákosi bazaltoszlopokat látogatják
meg. Bővebb tájékoztatás és feliratkozás a kövesdombi
könyvtárban vagy Illyés Claudia könyvtárosnál a 0748-
741507-es telefonszámon.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

23., kedd
A Nap kel 

5 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 58 perckor. 
Az év 143. napja, 

hátravan 222 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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Megyei hírek

Elkezdődtek a XXI. Marosvásárhelyi Napok

Ezen a héten búcsúznak el tan-
intézeteiktől a tizenkettedikes
diákok. A ballagási előkészüle-
tek mellett az érettségire való
beiratkozás is elkezdődött, a
végzősök tegnaptól péntekig je-
lentkezhetnek a tudásmérésre. 

A vizsgasorozat június 6-7-én a
román szóbelivel kezdődik, 8-9-én

anyanyelvi, 9-én, 12-én és 13-án szá-
mítógép-kezelési ismereteikről, 14–
16-án idegennyelv-tudásukról adnak
számot a szóbelizők. Az írásbelik jú-
nius 26-án a román nyelv és irodalom
vizsgával kezdődnek. 27-én anya-
nyelvből, 28-án a szaknak megfelelő
kötelező tantárgyból, 30-án pedig a vá-
lasztott tantárgyból írásbeliznek a diá-

kok. Az ideiglenes eredményeket jú-
lius 5-én függesztik ki, ugyanaznap
délután 4–8 óra között lehet benyújtani
az óvást. A végső vizsgajegyeikről jú-
lius 10-én szereznek tudomást az érett-
ségizők.

Az őszi pótérettségire július 11–14.
között lehet feliratkozni, a pótvizsgá-
zók július 27-én jelentkezhetnek a tu-
dásmérésre. A pótérettségi augusztus
21-étől 31-éig zajlik, az óvások előtti
eredményeket szeptember elsején, a
végső vizsgajegyeket szeptember 6-án
hozzák nyilvánosságra. (nszi)

Közeledik az érettségi
Tegnaptól iratkozhatnak

Rendkívüli kamarazeneest
A XLVII. Marosvásárhelyi Zenei Napok rendezvényso-
rozat részeként ma este 7 órakor rendkívüli kamaraze-
neestre kerül sor a marosvásárhelyi Kultúrpalota
kistermében. Fuvolán Bálint János magyarországi mű-
vész, hárfán Ion Ivan-Roncea játszik. Műsoron: Gluck-,
Paradis-, Donizetti-, Rossini-, Massenet-, Debussy-,
Ravel-, Ibert-, Lutoslawski-, Bartók-művek.

Halhatatlan Mozart – 
fesztiválzáró hangverseny

Május 25-én, csütörtökön este 7 órakor a Halhatatlan
Mozart című rendkívüli vokálszimfonikus hangversen-
nyel zárul a XLVII. Marosvásárhelyi Zenei Napok ren-
dezvénysorozata a Kultúrpalota nagytermében.
Vezényel Shinya Ozaki, oboán játszik Aurel Marc, fellép
Claudia Bataragă szoprán, Molnár Mária alt, Tiberius
Simu tenor, Balla Sándor basszus, közreműködik a Ma-
rosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szim-
fonikus zenekara. Műsoron: Mozart-művek. A
hangversenyre a 32-es számú bérletek érvényesek.

A Barabás Miklós Céh Maros 
megyei csoportjának kiállítása

Gyökeret vert a tavaszi bemutatkozás hagyománya, ne-
gyedszer lép marosvásárhelyi közönsége elé a BMC
Maros megyei csoportja. A nagy múltú művésztömörülés,
amely nemrég kolozsvári országos kiállításával keltett
nagy visszhangot, megyénk vizuális művészetének is
újabb lendületet adott. Az itt élő, alkotó festők, grafikusok,
szobrászok, díszítő- és iparművészek közül huszonöten
tagjai az alakulatnak. Egy vagy több alkotással a mostani
tárlatra is beneveztek. Sokszínű, várhatóan rangos, szín-
vonalas kiállításuk a Bernády Házban nyílik meg május
25-én, csütörtök délután 6 órakor. A megnyitón az ese-
ményt Nagy Miklós Kund művészeti író méltatja. 

Áloméj az állatkertben
Áloméj az állatkertben címmel fogyatékkal élő gyer-
mekek és családjuk számára szervez különleges tevé-
kenységet a marosvásárhelyi állatkert. A program június
2-án este zajlik. A tevékenységet 1996-ban a rotterdami
állatkert kezdeményezte, azóta 228 állatkert csatlako-
zott hozzá. Jelentkezni május 31-ig lehet. Kapcsolat-
tartó: Halmágyi Ildikó, telefonszám: 0746-799-057,
0732-440-093.

RENDEZVÉNYEK

Sorsolás a Bernády Házban 
szerdán, május 24-én 16 órakor!

A Népújság szerkesztősége szerdán 16 órától tartja az áprilisi 
Népújság-kosár sorshúzását a marosvásárhelyi Bernády Házban (Horea
utca 6. szám). Gazdára talál a három élelmiszerrel teli NépújsáG-kosár-áprILIs
(kosaranként 100 lej értékben, ebből kettő a marosvásárhelyi, egy a vidéki olvasóknak), a Hűsé-
ges előfizető – MájUs nyeremény (4x150 lej) és a Hűségtombola-díj (100 lej).

Fotó: Nagy Tibor 



Donald Trump amerikai elnök
megkezdte hétfőn az izraeli láto-
gatását, és a tel-avivi Ben Gurion
repülőtéren mondott rövid beszé-
dében kiemelte az Egyesült Álla-
mok és Izrael erős szövetségét,
valamint reményét fejezte ki, hogy
az arab országok is készen állnak
a terrorizmus elleni harcra és a
kapcsolatok javítására Izraellel.

Donald Trumpot a repülőtéren Reu-
ven Rivlin izraeli államelnök és Benjá-
min Netanjahu miniszterelnök fogadta.

Amerikai elnök még soha nem érke-
zett Izraelbe ilyen „hamar”, négy hónap-
pal a beiktatása után. Ezt az izraeli tízes
tévécsatorna hírmagyarázói Trump elnök
eltökélt szándékával magyarázzák,
amellyel meg kívánja oldani a Közel-
Kelet évtizedek óta egyik legsúlyosabb
konfliktusát, a palesztin-izraeli viszályt,
amiben elődei jórészt kudarcot vallottak.

Rivlin repülőtéri üdvözlő beszédében
hangsúlyozta, hogy a világnak, a Közel-
Keletnek és Izraelnek erős Amerikára
van szüksége, s Jeruzsálem és Washing-
ton közös értékeket vall. Netanjahu tör-
ténelminek nevezte Trump látogatását,

mert amerikai elnök először veszi első
külföldi útjának célállomásai közé Izra-
elt. Az izraeli kormányfő hangsúlyozta
országa terrorizmus elleni küzdelmének
fontosságát, beszélt országa béketörek-
véseiről, a vallásszabadságról, arról,
hogy a keresztények szabadon gyakorol-
hatják a vallásukat Izraelben.

Donald Trump rövid beszédében az
erős amerikai-izraeli szövetséget emelte
ki, kifejezte reményét, hogy az arab orszá-
gok is készen állnak a terrorizmus elleni
harcra, és a kapcsolatok javítására Izrael-
lel. Felszólította a térségbeli vezetőket,
hogy működjenek együtt a béke megte-
remtése érdekében. Azt is mondta, hogy
ilyen tekintetben új reményekkel töltötte
el a szaúd-arábiai látogatása. „Ritka lehe-
tőség áll előttünk a biztonság, a stabilitás
és a béke megteremtésére a térség és népei
számára... De ezt csak együttműködve ér-
hetjük el. Nincs más kiút” – hangoztatta
Trump reptéri beszédében.

A repülőtérről az izraeli és az amerikai
elnök helikoptereken Jeruzsálembe uta-
zott, az államelnöki rezidencián folyta-
tandó tárgyalásokra. Utána Donald
Trump az óvárosban felkereste Jeruzsá-
lem két legszentebb helyét, a Jézus ke-

resztre feszítésének és sziklasírjának he-
lyén felépített Szent Sír-bazilikát és a Si-
ratófalat, ahová nem kísérték el izraeli
vezetők, mivel csupán „magánlátoga-
tást” tett ott.

Hivatalban lévő amerikai elnök még
soha nem járt a jeruzsálemi óvárosban,
mert vitatott a hovatartozása: Izrael ma-
gáénak tekinti – különösen a Siratófalat
–, de mivel 1967-ben elfoglalta Jordáni-
ától, a nemzetközi jog szerint megszállt
területnek minősül.

Donald Trump az esti órákban tárgyalt
a Dávid király nevét viselő szállodában
Benjámin Netanjahuval, majd díszva-
csorán vett részt a kormányfői reziden-
cián. Az amerikai elnök kedd délelőtt
találkozik Betlehemben Mahmúd Ab-
bász palesztin elnökkel, majd felkeresi a
Jad Vasem Holokauszt Múzeumot is.
Befejező programjaként az Izrael Múze-
umban mond beszédet.

Donald Trump első hivatalos külföldi
körútja első állomásáról, Szaúd-Arábiá-
ból érkezett Izraelbe, ahonnan Olaszor-
szágba, illetve a Vatikánba utazik majd
tovább, hogy találkozzon Ferenc pápá-
val. (MTI)

Donald Trump megkezdte izraeli látogatását
Kulturális hidak

Hét, a Bihar Megyei Tanács hatáskörébe tartozó kul-
turális intézmény lépett partnerkapcsolatra a hasonló
rendeltetésű debreceni intézményekkel, hogy támo-
gassák Debrecent a 2023-as Európa Kulturális Fő-
városa címért folyó versenyben. A
Nagyvárad-Debrecen. Kulturális hidak című, határon
átívelő projektben részt vevő partnerek közt két mú-
zeum, színházak, filharmóniák, könyvtárak, bábszín-
házak, kulturális központok és hivatásos
táncegyüttesek vesznek részt. Az összesen 14 intéz-
mény képviselői vasárnap, a Regina Maria Színház-
ban szervezett ünnepség keretében írták alá az
együttműködési megállapodást. Az eseményen részt
vett többek közt Pásztor Sándor, a Bihar Megyei Ta-
nács elnöke, Papp László, Debrecen polgármestere
és Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakciójának
vezetője is. (Agerpres)

Egyelőre nincs szó 
kormányátalakításról

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt illetve a kép-
viselőház elnöke hétfőn úgy nyilatkozott, hogy egye-
lőre nincs szó kormányátalakításról, de amennyiben
ez szükségessé válik, akkor megtörténik. A pártelnök
a Mediafax hírügynökségnek kijelentette, a héten ta-
lálkozik Călin Popescu Tăriceanuval, a szenátus el-
nökével, valamint Sorin Grindeanu miniszterelnökkel,
akikkel a kormány, egyes minisztériumok működésé-
ről tárgyal, illetve elemzik minden tárcavezető tevé-
kenységét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
tárgyalások vége kormányátalakítási javaslat lesz –
tette hozzá a képviselőház elnöke. (Mediafax)

Kedvező makrogazdasági 
helyzet

Az elmúlt 27 évben makrogazdasági szempontból
sosem volt olyan kedvező helyzetben az ország, mint
jelenleg, de a kockázatok sem voltak soha ilyen ma-
gasak – nyilatkozta hétfőn a Román Nemzeti Bank
kormányzója, Mugur Isărescu a Bankok Romániai
Egyesülete által szervezett fórumon. A kormányzó azt
üzente a bankároknak, hogy igyekezniük kell vissza-
nyerni az emberek bizalmát. Azt mondta, jobban el
kell magyarázniuk a lakosságnak, hogy a bankokat
nem közpénzekből sikerült megmenteni, különben
nem törhetnek ki ebből a „némaságból”, amely a bű-
nösség látszatát kelti. (Agerpres)

Vidéken is 
szükség van bankautomatákra

Sorin Grindeanu miniszterelnök tegnapi kijelentése
szerint eljött az ideje, hogy minden faluban vagy köz-
ségben legyen legalább egy bankautomata. A kor-
mányfő szerint érdemes figyelembe venni, hogy a
pénzügyi tranzakciók jelentős része interneten törté-
nik, a nyugati országokban tapasztalt tendenciát Ro-
mánia is követi, hiszen kevesebb bürokráciával, az
átutalások idejének csökkenésével, olcsóbb szolgál-
tatásokkal jár, ugyanakkor korlátozható ezáltal a
szürkegazdaság, és nőhet a külföldi befektetők ér-
deklődése. A Bankok Romániai Egyesülete hétfőn
megszervezte a Pénzügyi Piac Fórumát. Az esemé-
nyen részt vett a Román Nemzeti Bank kormányzója,
Mugur Isărescu is. (Agerpres)
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„ha becsületes akar lenni”, úgy értékelje át a szavazó-
körzetek jegyzőkönyveit, hogy „lehetőleg ne az jöjjön ki
belőle, hogy Mircea Geoană a jelenlegi elnök”. Ezzel
ugyanis „kellemetlen helyzetbe hozná Johannist, akinek
vissza kellene mennie Szebenbe, amíg ez (értsd: Geo-
ană) letölti a mandátumát”. 

Ha így lesz, „jaj nektek, mert 2019-ben újra indulok
az elnökválasztáson”.

Băsescut mindenki jól ismeri, és elhiszi neki, hogy,
ha kiderülne, hogy valóban csellel-csalással foglalta el
másodjára is az elnöki bársonyszéket, „jaj lesz” a „ki-
derítőnek”. 

Nem tudni, mi fog állni a bizottság jelentésében, min-
denesetre újra felbolydult és bűzleni kezdett a politika
mocsara: a kormánykoalíció vezetőinek közleménye
szerint olyan információk láttak napvilágot a 2009-es
választásokkal kapcsolatban, amelyek megkérdőjelezik
a „romániai demokrácia alapjául szolgáló szabad és
tisztességes választások elvének tiszteletben tartását”,
és felmerül a gyanú, hogy sérült a hatalmi ágak szétvá-
lasztásának elve azáltal, hogy bizonyos intézmények
törvénytelenül beavatkoztak a választási folyamatba. 

Valóban, 2009-ben már a szavazást követő napokban
felmerült a választási csalás gyanúja. A mostani fejle-
mények pedig új megvilágításba helyezik a választások
végkimenetelét. 

„Jaj nektek!”
(Folytatás az 1. oldalról)

Theresa May brit miniszterelnök
szerint az Európai Unió a június 8-
án esedékes előrehozott brit par-
lamenti választások után tizenegy
nappal kívánja elkezdeni az ér-
demi tárgyalásokat Londonnal a
brit EU-tagság megszűnésének
feltételeiről.

May hétfőn, a kormányzó brit Kon-
zervatív Párt walesi tagozatának kam-
pánygyűlésén tett említést a dátumról,
részletek ismertetése nélkül. Kijelen-
tette: már csak 17 nap van hátra a válasz-
tásokig, és „az európaiak tizenegy
nappal azután akarják elkezdeni a Bre-
xit-tárgyalásokat”.

Ennek alapján a kilépési tárgyalások
június 19-én, hétfőn kezdődnének.

Theresa May nem tett említést arról,
hogy az első tárgyalások milyen szinten
folynak majd. Kijelentette ugyanakkor:
a brit parlamenti választások tétje az,
hogy Nagy-Britannia székét a tárgyaló-
asztal mellett ő vagy Jeremy Corbyn, a

legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkás-
párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje
foglalhatja-e el, és az, hogy ő vagy Je-
remy Corbyn irányítja-e a London által
remélt majdani megállapodáshoz vezető
tárgyalássorozatot.

Theresa May március végén aktiválta
a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyét, hi-
vatalosan elindítva ezzel a brit EU-tag-
ság megszűnéséhez vezető folyamatot.

Az 50. cikkely szabályozza e folya-
matot, kétévi időtávlatot meghatározva
a kilépési tárgyalásokra. Ennek alapján
a brit EU-tagság 2019 márciusában
szűnhet meg, hacsak a felek nem álla-
podnak meg a folyamat meghosszabbí-
tásában. Ehhez azonban az Európai
Unióban maradó 27 többi ország egy-
hangú beleegyezésére lenne szükség.

EU-illetékesek a brit sajtónak koráb-
ban olyan nem hivatalos jelzéseket
adtak, hogy az unió 18 hónap alatt sze-
retné lezárni az érdemi tárgyalássoroza-
tot, megfelelő időt hagyva az Európai

Parlamentnek, a brit parlamentnek és a
tagországok törvényhozásainak a kilé-
pési feltételekről szóló majdani megál-
lapodás ratifikálására.

Theresa May a hétfői walesi kam-
pánygyűlésen megerősítette: London a
kilépési tárgyalásokon átfogó szabadke-
reskedelmi megállapodásról kíván
egyezségre jutni az Európai Unióval.
Hozzátette: a brit kormány „vámoktól és
súrlódásoktól mentes” kereskedelmi for-
galomra törekszik az unióban maradó
országokkal a brit EU-tagság megszű-
nése után is.

Antonio Tajani, az Európai Parlament
elnöke, akit Theresa May nemrégiben
fogadott a Downing Streeten, a megbe-
szélés után kijelentette: a Brexit-tárgya-
lásokon először a Nagy-Britanniában élő
külföldi EU-állampolgárok, illetve az
uniós társállamokban élő britek jogosult-
ságainak további garantálásáról kell
megállapodni. (MTI)

A brit választások után kezdődnek a Brexit-tárgyalások

A tavaly júliusi törökországi
puccskísérlet 221 állítólagos
résztvevője állt bíróság elé hétfőn
Ankara Sincan nevű külvárosában
– jelentette az Anadolu török ál-
lami hírügynökség.

Azzal vádolják őket, hogy részt vettek
a török források szerint 248 halálos ál-
dozatot követelő hatalomátvételi kísér-
letben, tagjai az összeesküvésért
felelőssé tett Fethullah Gülen muzulmán
hitszónok irányította nemzetközi mozga-
lomnak – amelyet Törökország terror-
szervezetnek nyilvánított –, valamint
megsértették az alkotmányt. A vádlottak
között van 26 tábornok és 12 civil is.

A 221 vádlottból 200-at előzetes letar-
tóztatásban tartanak, kilencüket bírói fel-
ügyelet mellett szabadlábra helyezték,
12-en pedig továbbra is szökésben van-
nak, beleértve az évek óta önkéntes ame-
rikai száműzetésben élő Gülent, aki
tagadja, hogy bármi köze lett volna az
összeesküvéshez.

A hétfői tárgyalást szigorú biztonsági

óvintézkedések mellett tartották a sin-
cani börtön újonnan és kifejezetten a gü-
lenista perekre kialakított tárgyaló-
termében.

Amikor a vádlottak a helyszínre ér-
keztek, az épület előtt összegyűlt több
tucat tüntető azt követelte, hogy sújtsák
őket halálbüntetéssel. Volt, aki akasztá-
sokhoz használt, fonott hurkot dobott a
feltételezett puccsisták felé. Recep 
Tayyip Erdogan török államfő a közel-
múltban számos alkalommal kilátásba
helyezte a halálbüntetés visszaállítását.

A hétfői esemény biztonságáért mint-
egy 1500-an felelnek. A per legjelentő-
sebb vádlottjai közé tartozik a légierő
egykori vezetője, Akin Öztürk, továbbá
Ali Yazici ezredes, Erdogan egyik ko-
rábbi katonai szárnysegédje. A tárgyalá-
sok várhatóan június 16-ig tartanak.

Az ügy nagyjából 2000 oldalas vád-
irata szerint több mint 8000 katona, 35
harci repülő, 37 helikopter, 74 harckocsi
és 246 páncélautó vett részt az állam-
csínykísérletben, amely során a puccsis-

ták közel 4000 kézifegyvert használtak.
Július 15. éjszakáján az összeesküvők

elfoglalták Ankarában a katonai főpa-
rancsnokság és az állami média, a TRT
épületét, Isztambulban pedig lezárták az
első Boszporusz-hidat. A puccsisták
lánctalpasokkal törtek ki a laktanyákból,
majd vadászrepülőik és helikoptereik lé-
gicsapásokat mértek a parlamentre és az
országos rendőr-főkapitányság székhá-
zára. Az államfő az utcára szólította a
civil lakosságot, amely végül megakadá-
lyozta az államcsínyt.

Az igazságügyi minisztérium május
eleji adatai alapján az elmúlt 10 hónap-
ban 48.636 embert helyeztek előzetes le-
tartóztatásba a puccskísérlettel
összefüggésben. Összesen 149.833
ember esetében indult eljárás Törökor-
szágban, köztük katonák, rendőrök,
bírák, ügyészek, egyetemi tanárok, üz-
letemberek, újságírók és minisztériumi
alkalmazottak ellen. Mindemellett több
mint 100 ezer embert elbocsátottak vagy
felfüggesztettek állásából. (MTI)

Török puccskísérlet – bíróság előtt a 221 állítólagos
összeesküvő 

Ország – világ

A semlegesség megtartása a rendőr-
ség kötelességei közé tartozik, ami sem-
milyen vallási jelkép viselését nem teszi
lehetővé – jelentette ki Jan Jambon
belga belügyminiszter a La Libre 
Belgique című belga napilap hétfői tá-
jékoztatása szerint.

Jambon a De Zevende Dag flamand
nyelvű televíziónak adott interjújában
úgy vélekedett, hogy az „egyenruha az
egyenruha”, a rendőrség pedig a társa-
dalom sokszínűségét tükrözi.

Antwerpenben, egy kísérleti jelleggel
hozott, a rendőrök körében vallási jel-
képek viselését tiltó határozatra utalva
elmondta, a lehető legszélesebben értel-
mezett módon történik az új tagok állo-
mányba vétele, integrációjukat a vallási
jelképek viselésének engedélyezése
megnehezítené.

Yvan Mayeur, Brüsszel főpolgármes-
tere szerint nem helyes a vallási szimbó-
lumok látható viselése.

Egy közfeladatot ellátó szervezetnek

„semlegesnek” kell lennie – vélekedett.
Emir Kir, a brüsszeli Saint-Josse Ten

Noode kerület török származású szocia-
lista polgármestere a Sudpresse belga
napilapnak nyilatkozva kijelentette: vé-
leménye szerint nem lehet elérni a val-
lási jelképek viselésének betiltását.

A napilap megjegyezte, több nyugati
ország – köztük Nagy-Britannia vagy
Kanada – engedélyezi a vallási szimbó-
lumok látható viselését, még a muzul-
mán fejkendő hordását is. (MTI)

Nem viselhetnének vallási jelképet a rendőrök Belgiumban



Sajnálom, s elnézést kérek, de
nagyon visszafogott kuncogás nél-
kül nem tudom szóba hozni a köz-
élet amúgy is zűrzavaros állapotát,
mondhatni, fenékig felkavaró
SIPA-ügyet. A SIPA, vagyis a Füg-
getlen Védelmi és Korrupcióelle-
nes Szolgálat, amely az Országos
Börtönparancsnokság keretében
működött (működik?), története
arról szól, hogy nevezett szolgálat
a büntetésvégrehajtó intézetekben
folyamatosan lehallgatta a rabok
között folyó beszélgetéseket.
Ezekből kiszűrték a használhatat-
lan „fölösleget”, ami pedig maradt,
az az egyes ügyeket kezelő ügyé-
szekkel, bírókkal kapcsolatos szto-
rik végtelen sora. Ezekből a
megőrzésre érdemesekből a legfon-
tosabbak azok voltak, amelyekből
a bűnüldözés és igazságszolgálta-

tás, mondjam így, működési zava-
rai tünedeztek elő. Gorombábban
fogalmazva, azok a visszaélések,
amelyeket egyes ügyészek, bírák,
mi több, az ügyekbe olykor „beka-
varó” sajtósok a rabok szerint elkö-
vettek.

Na, igen, a kuncogásom. Ez
annak szól, hogy a fantáziám kielé-
gítően fungál, sőt, olykor képes túl-
pörögni, a legmerészebb
képzelgéseimben sem gondoltam
volna, hogy a bűnüldözés és igaz-
ságszolgáltatás naponta jelentkező
anomáliáinak a felszámolásához
maguk az elítéltek (joggal vagy
sem) fognak mindent elsodró erővel
hozzájárulni. S aligha vitatható,
hogy ezzel Pandóra szelencéjéből
minden felbuzog, amit a politika, a
politikusok s maguk az érintett in-
tézmények elrejteni kívántak a köz-
vélemény elől. Hát nem
tragikomikus? 

A java persze csak ezután jön.
Nagy a kapkodás, bizonytalanság és
bizonytalankodás minden szinten.
Keresik, hogy mely a végtelen
számú ügyirat s az egész archívum
titkosítását feloldani képes hivatal,
hivatalosság. Az elnök mindeddig

óvatos kíváncsiságát fejezte ki.
Nincs egyedül. Sőt, mondhatnám,
elnökként első alkalom, hogy vára-
kozásában a közvélemény többsége
osztozik. Vagy azért, hogy „már tör-
ténjék valami, s tisztuljon a légkör”,
vagy, mert konkrét kíváncsiság fűti
az érdeklődését: ki, mikor, miben,
hol, kinek a kárára vagy hasznára
terelgette le az ügyeket a jogszerű-
ség útjáról? A titkosítás feloldása
egyenesen társadalmi cunamit idéz-
het elő, hiszen a dossziékban sze-

replők, ahogy mondani szokás, al-
jasságügyi munkásságuk nyomán,
egészen magas tisztségekbe juthat-
tak az évek, évtizedek során. Ezek-
ben a hivatalokban pedig aligha
„évült el” a zsarolhatóságuk. Sőt,
még kártékonyabbá vált, hiszen a
legfontosabb döntésekre lehettek/
lehetnek befolyással. Vagyis, bár-
mekkora bonyodalommal járjon,
tiszta vizet kell önteni a pohárba.
Ha nem, tovább mélyül az alapvető
közintézmények iránti bizalmat-
lanság. Elsősorban maguknak a
tisztességesen dolgozó ügyészek-
nek és bíróknak érdeke, hogy a
visszaéléseket elkövetőktől meg-
szabaduljon a két fontos testület.
Elkerülhetetlen aztán, hogy a köz-
szemlére kerülő információk, do-
kumentumok a konfliktusok újabb
hullámát indítsák el, a jogtalansá-
gok elszenvedői kérhetnek elégté-
telt, amit semmilyen indokkal nem
tagadhatnak meg az állam illetékes
intézményei.

Ha jól látom, a hozzáértők az
igazságügyi miniszterre tartozónak
vélik a titkosítás feloldását. Ebből
sem mindent, első lépésként az ar-
chívum helyzetéről, állapotáról ké-
szült beszámolókat tennék
nyilvánossá. Ezekből kiderülhet,
hogy kik és milyen módon kerültek
kapcsolatba a „mézesbödönnel”, s
eközben beleért-e az ujjuk, hogy
„éppen csak” belekóstoljanak. A
legnehezebben, gondolom, azt
lehet majd kideríteni, hogy mi tör-
tént az archívumot folyamatosan
szemmel tartó videórendszer több
hónaposnak mondott meghibáso-
dása alatt. Ki, kik és miért nem in-
tézkedtek a hiba elhárításáért, s
volt-e a bűnös késlekedésben szán-
dékosság? Megannyi, a közvéle-
mény számára „szórakoztató”
apróbb-nagyobb mozzanat! Azok
számára pedig, akiknek a legke-
vésbé sem lesz szórakoztató a múlt
szigorúan őrzött titkainak feltáru-
lása – viseljék el…

Autonómia a kettétört Európában
Gábor Áron Árpád helyi refor-

mátus lelkész megnyitóbeszédében
mindannyiunk sérelmének nevezte,
hogy egymástól elválasztó ország-
határt kell átlépni, ha magyaror-
szági barátainkkal akarunk
találkozni. Ehhez jön erdélyi ki-
sebbségi sorsunknak mindennapi
küzdelme, próbája, aggodalma is
holnapunkat, megmaradásunkat il-
letően. Ebben a helyzetben üzeni
Isten az ünneplőknek és küzdők-
nek, hogy a reformáció 500. évében
is a magyar és székely embernek az
Ő igéjére kell tekintenie. A mi har-
caink sokszor emberfelettinek tűn-
nek, és ebben is csak Istenhez
fordulhatunk segítségért – figyel-
meztetett a lelkész.

Az ünneplőket köszöntötte Izsák
Balázs, a Székely Nemzeti Tanács
elnöke is. A kettétört Európa keleti
fele meg akarja őrizni identitását,
keresztény gyökereit, és el kell vi-
selnie a hajdani nyugati gyarmatbi-
rodalmak támadásait. Magyar-
országot ma azért támadják, mert
Kelet-Európa hangja lett, szerepe fel-
értékelődött, és a keleti országok ter-
mészetes szövetségesek. Romá-
niának sincs más útja a megmara-
dásra, és ezen a Románián belül kell
megőriznie Székelyföldnek is a regi-
onális identitását, székely öntudatát
– emlékeztetett a politikus. Izsák rá-
cáfolt azokra a hangokra, amelyek
azt mondják, hogy a székely autonó-
miatörekvés kifulladt, kiemelve,
hogy ez csak erősödik, bár vezetői ki
vannak téve büntetéseknek, a hatósá-
gok üldöztetésének, „de a székely
autonómia zászlaját felelmeljük és
előre visszük”. Az SZNT nem tér le
a 2003-ban választott útról, zászlaja
mutatja az irányt, és Székelyföld au-
tonómiastatútuma „világosan leírja,

hogy mit akarunk” – emelte ki Izsák,
aki szerint a jövőben az autonómia
központjait át fogják helyezni a szé-
kely székekbe, és ebben az értelem-
ben megerősödik Makfalvának
Marosszékben betöltött ebbéli sze-
repe.

Vass Imre polgármester büszke
arra, hogy a makfalvi székely majá-
lis mintájára már Budapesten is szé-
kely majálisokat szerveznek, de
meggyőződésének adott hangot,
hogy a makfalvi rendezvény nem-
csak a szórakozásról szól, emléke-
inkben nemcsak a kikapcsolódás
marad meg, hanem az itt elfogadott
két kiáltvány is, és megerősít min-
ket abban, hogy az eddig tettek nem
voltak hiábavalók. „Mondjuk ki
ismét, hogy Marosszék Székelyföld
része, Székelyföld egy és oszthatat-
lan, és valóra fogjuk váltani Szé-
kelyföld területi autonómiáját” –
hangsúlyozta Vass.
Programok és finom falatok

A továbbiakban a szórakoztatás
vette át a színpadot, ahol fúvós- és
népi zenekarok, magyarországi
vendégek mutatták be műsorukat, a
vajdaszentiványi Takács Mihály
néptánccsoport négyféle táncot ho-
zott, fellépett a marossszentgyörgyi
Vadrózsák is, délután pedig elismert
nótaénekesek. Este a könnyűzene
kapott főszerepet, a napot a Titán
együttes fellépése koronázta meg. A
nap folyamán kézművestermékeket
lehetett vásárolni a téren, tizenhét
bográcsban főztek gulyást, de ros-
tonsültet is lehetett kóstolni, a gye-
rekeket ugrálóvár, az érdeklődőket
íjászat várta, de motoros bemutató-
val is gazdagodott a program, s
nagy érdeklődés közepette bemuta-
tót tartott a községbeli gyerekeket
is foglalkoztató szovátai Tigrisek
taekwondo sportegyesület. 

Gazdag kulturális és szórakoztató műsorral vártak mindenkit a szervezők 
Fotó: Gligor Róbert László
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Több változtatást eszközölne
az RMDSZ Országos Önkor-
mányzati Tanácsának (OÖT)
testülete, erről döntöttek
többek között az e heti ko-
lozsvári ülésen. Horváth
Anna, az RMDSZ önkormány-
zatokért felelős ügyvezető
alelnöke jelenlétében megvi-
tatták a 215-ös számú helyi
közigazgatási törvény módo-
sítására irányuló javaslato-
kat, mivel a jogszabály
jelenlegi formája számos
visszás helyzetre teremt ala-
pot, nagymértékben gátolja
a lentről felfelé történő épít-
kezést, és a helyi autonómiát
ellehetetlenítő jogszabály-
tervezeteket tartalmaz.

A Hargita Megyei Tanács sajtó-
szolgálatának közleménye szerint
ezentúl havi rendszerességgel ösz-
szeülnek az OÖT-tagok Erdély kü-
lönböző városaiban, hogy az
aktuális problémákról és hatékony
megoldási javaslatokról idejében
egyeztessenek. Az állandó tagokon
kívül meghívják majd a települések
szervezeteinek RMDSZ-es képvi-
selőit: a Romániai Községek Egye-
sületétől (ACOR) Boncidai Csabát,
a Romániai Városok Egyesületétől
(AOR) Mik Józsefet, a Romániai
Municípiumok Egyesületétől
(AMR) Antal Árpádot és Kereské-
nyi Gábort, továbbá az RMDSZ
parlamenti frakcióiból a közigazga-
tási szakbizottságok tagjait, me-

gyénként pedig további két-három
megyei választottat. Mindezek
mellett fontosnak tartják a megyei
jogú városok polgármesterei és a
megyeitanács-elnökök részvételét
is az OÖT tanácskozásain.

Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke és az OÖT új-
raválasztott elnöke szerint az
RMDSZ parlamenti frakcióival
szorosabbra fűzték az együttműkö-
dést. Örvendetesnek nevezte, hogy
az OÖT számos jó javaslatát és
kezdeményezését továbbviszik,
ezeken kell tovább erősítve még
több törvénymódosítást elérni –
példaként említette, hogy az alpol-
gármesterek hatásköre is tisztá-
zásra szorul, hogy mindenki a
legjobb tudása szerint végezhesse
a tevékenységet.

Mindezek mellett egy adatlap
összeállítását szorgalmazták szak-
emberek nevével, ez ágazatonként
felkerülne az OÖT honlapjára
munkacsoportok kialakítása céljá-
ból. Ez ügyben minél előbb kon-
zultatív tanácsot kívánnak
felállítani. Továbbá a közigazgatási
törvénykönyv módosítására is vár-
ják a tagok javaslatait. A 215-ös
törvényre megfogalmazott néhány
javaslat a megyei tanácsok önként
vállalt feladatai a helyi autonómia
tekintetében, a lakosság számának
függvényében meghatározott al-
polgármesterek száma, a tanácsü-
lések polgármester általi vezetése,
valamint hogy a társulások joga
ne legyen a közhasznúsághoz
kötve.

Szélesítik az Országos Önkormányzati Tanács feladatkörét 
Módosítanák a közigazgatási törvényt

Szerdától beszüntetik a munkát 
a közigazgatásban dolgozók

Sebastian Oprescu, a köztisztviselőket tömörítő
szakszervezeti szövetség (SNFP) elnöke hétfőn be-
jelentette, hogy a közigazgatásban dolgozók szer-
dától beszüntetik a munkát; amiatt elégedetlenek,
hogy az egységes bérezési törvény nem tartalmaz
külön bértáblát a köztisztviselőkre.

A szakszervezeti bejelentés értelmében a tiltakozó akció-
ban több mint 120 ezren vesznek majd részt. Azt mondják,
hogy a jövő héten, annak függvényében, hogy milyen for-
mában kerül a jogszabály a döntéshozó képviselőház elé, ké-
szek utcára is vonulni.

„A jelenleg vezető politikai erő fittyet hány Románia al-
kotmányára, kihagyja a bérezési törvényből a helyi közigaz-
gatást, fittyet hány a köztisztviselők jogállását szabályozó
törvényre, ami előírja, hogy a fizetések szintjét jogszabályok
határozzák meg, nem pedig a helyi vagy a megyei közgyűlés.
Bár megpróbáltuk korrigálni ezeket a kisiklásokat, a mi üze-
netünk az, hogy tiltakozások nélkül nem lehet kijavítani ezt
a törvényt. Elégedetlenek vagyunk amiatt, hogy nem dolgoz-
tak ki bértáblát a közigazgatásban dolgozó köztisztviselők
számára” – jelentette ki Sebastian Oprescu.

A közalkalmazottak egységes bérezését célzó törvényt
hétfőn vitatta meg a szenátus, a végszavazást követően pedig
továbbítják a képviselőház elé. (Mediafax)

Heroinfogás 
a román–bolgár
határátkelőnél

A bolgár hatóságok a romániaiakkal
együttműködve egy kamion átvizsgálásakor
400 kilogramm heroint találtak, aminek az
értéke meghaladja a 32 millió eurót – adta
hírül tegnap a Mediafax hírügynökség. A
szállítmány Romániába érkezett volna, a Ca-
lafat-Vidin határátkelőnél fedezték fel. „Az
elkobzott kábítószermennyiség súlya 423 ki-
logramm és 222 gramm. Az előzetes vizsgá-
latok szerint a heroin nagy tisztaságú,
csaknem 70 százalékos. Az árát 63,48 millió
levára becsülik, ami mintegy 32,5 millió
euró” – idézi a Mediafax a bolgár vámható-
ság igazgatóját.

A kamion építőanyagot szállított egy hol-
landiai élelmiszeripari vállalkozásnak. A ká-
bítószert mintegy 400 csomagban rejtették
el az építőanyagok közé. 

A sofőrt, illetve annak a raktárnak a veze-
tőjét, ahol az árut felrakták a teherautóra, le-
tartóztatták. A nyomozást a bolgár hatóságok
folytatják. 

Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)
Székely majális kilencedszer

Közéleti cunami a láthatáron?



Szombaton kettős céllal ér-
keztek a Magyar Vadászíjász
Egyesület tagjai Sáromber-
kére: emléktáblát elhelyezni a
nagy Afrika-utazó Teleki
Samu emlékére, illetve elő-
adással egybekötött íjászbe-
mutatót tartani. 

A Teleki-kriptánál önkormány-
zati elöljárók és helyi értelmiségiek
fogadták a Magyar Vadászíjász
Egyesület tagjait. Az emléktábla el-
helyezését követően Ambrózy
Árpád, az egyesület elnöke tartott
rövid beszédet, hangsúlyozva, hogy
akár a magyar történelmet, akár a
magyar kultúrát vizsgáljuk, ne fe-
ledkezzünk meg arról, hogy a ma-
gyarság tágabb hazája a
Kárpát-medence, az elszakadt or-
szágrészekkel együtt. „Több mint
70 éven keresztül tilos volt ezt így
értelmezni, sőt azt is megtiltották,
hogy erről egyáltalán beszéljünk.
Szerencsére most más idők járnak,
s mi ennek jegyében jöttünk Sárom-
berkére, hogy emléktáblát állítsunk
Erdély nagy szülöttjének, Teleki Sá-
muel utazónak” – mondta Ambrózy
Árpád, aki ezt követően Siklódi
Csongor alpolgármestert kérte fel,
hogy a nemzeti összetartozás jegy-
ében együtt helyezzenek el koszorút
az emléktáblánál.

Előadás az Afrika-kutatóról
Koszorúzás után Berekméri D.

István nyugalmazott történelemta-
nár, Teleki-kutató tartott rövid, de
igencsak tartalmas előadást gróf Te-
leki Samu Afrika-utazóról. A tanár
úr elmondta, hogy a Telekiek na-
gyon sokat tettek a településért,
templomot, iskolát építettek a falu-
nak. Az 1803-ban épült sáromberki
Teleki-kripta a magyar kultúra ki-
magasló személyiségeinek hamvait
őrzi: itt van eltemetve maga a
könyvtáralapító kancellár Teleki Sá-
muel; fia, a fiatalon elhunyt tudós
Teleki Domokos, valamint déduno-
kája, az Afrika-kutató Teleki Samu.
A Telekiek hírnevét Teleki II. Mi-
hály alapozta meg, aki Apafi Mi-
hály sógora volt és Erdély
kancellárja. A nagy utazóról a jelen-
lévők megtudhatták, hogy sokol-
dalú ember volt, akinek külön
színfolt volt az életében, hogy or-
szággyűlési képviselő lehetett
1881-ben, s ugyanebben az évben
ismerkedett meg Rudolf trónörö-
kössel, akivel baráti kapcsolatot
ápolt. Rudolfnak fontos szerepe
volt a gróf elhatározásában, amikor
elszánta az magát a nagy út megté-
telére. Teleki Samu kiváló szerve-
zőkészséggel rendelkezett, művelt
ember volt, idegen nyelveket is-
mert, jó diplomáciai tehetsége volt.
Ugyanakkor jelentős vagyonnal
rendelkezett, hiszen az afrikai út

130 ezer koronájába került, ami Er-
délyi Lajos szerint abban az időben
40 kg színaranynak felelt meg. „A
tudományos expedíció 1887 február
elejétől 1888 október végéig tartott,
s ez idő alatt Teleki, Höhnel szemé-
lyében, kiváló útitársra akadt. Több
mint 3 ezer kilométert tettek meg,
felfedezve a Rudolf- és Stefánia-
tavat. A sáromberki gróf igazi felfe-
dezőként lépett Afrika földjére,
annak ellenére, hogy nem ő volt az
első európai a fekete kontinensen.
Hegymászóként is kitűnt, alig több
mint 500 méter választotta el az
5895 méteres Kilimándzsáró csú-
csának meghódításától (…) Nagy
értéknek számított az a 14 láda
tárgygyűjtemény, az a 400 darab
törzsi fegyver, etnográfiai jelleggel
bíró tárgy, amit később a Magyar

Nemzeti Múzeumban állítottak ki.
Napjainkban a Teleki-vulkán és a
Teleki-völgy emlékeztet a nagy uta-
zóra” – mutatott rá a történelemta-
nár.
Íjászbemutató 
a Teleki-kastély udvarán

Az emléktábla elhelyezését kö-
vetően a Teleki-kastély udvarán íjá-
szati bemutatóval folytatódott a
héttagú magyarországi hagyo-
mányőrző csoport sáromberki láto-
gatása. Az íj fejlődéstörténete az ős-
kortól napjainkig címmel a kétszáz
éves fák árnyékában tartott előadást

Ambrózy Árpád, a Magyar Vadá-
szíjász Egyesület elnöke. Ambrózy
elmondta, hogy egyesületük tagjai
nem sportként foglalkoznak az íjá-
szattal, hanem az íjjal történő vadá-
szatot gyakorolják. Ahhoz, hogy ez
legális legyen, nagyon sokat kellett
fáradozniuk, végül a hatóságok
1993-ban engedélyt adtak, hogy a
vadászíjászat törvényes keretek kö-
zött működhessen. A román vadá-
szati törvényben is szerepel, hogy
az íj és a vadászmadár (sólyom) a
vadejtés legális eszközei, de erre
még nem dolgoztak ki végrehajtási
utasítást, tehát a vadászíjászat tilos.
A vadászíjászatot ősmagyar ruhába
öltözött íjászok mutatták be nagy si-
kerrel. Az íjak sokszínűségét, a
nyílvesszők röptét számos érdek-
lődő kísérte figyelemmel, a helyie-
ken kívül Nagyernyéből és
Marossárpatakról érkeztek kíváncsi
gyerekek és felnőttek. Honfoglalás
kori és modern íjakat egyaránt lát-
hattunk. A közönség tagjai megfi-
gyelhették, hogy a modern íjak
nagyobb erővel, gyorsabban lövik
ki a karbonból készült korszerű
vesszőket, mint a történelmi íjak. A
bemutató ideje alatt a nézők kérdé-
seket tehettek fel az egyesület veze-
tőjének, aki többek között
elmondta, hogy többféle törvényes
vadászati mód létezik Magyarorszá-
gon. A sólymászatot 1993-ban en-
gedélyezték, idéntől viszont az
elöltöltő fegyveres vadászat és az
agarászat is törvényesnek számít. 

Ezt követően, a vendégek szak-

szerű irányítása mellett, minden ér-
deklődő kipróbálhatta az íjazást.
Incze Jenő, a sáromberki tanintéz-
mény vezetője megköszönte a nem
mindennapi élményt az anyaországi
hagyományőrző csapat tagjainak.
Sáromberki Ziegler Károly 
vezérőrnagyról

Lapunknak nyilatkozva 
Ambrózy Árpád elmondta, hogy er-
délyi bemutató körútjuk utolsó állo-
mása volt Sáromberke. Három
erdélyi város mellett azért esett a
választás a Telekiekről híres telepü-
lésre, mert Ambrózy úr egyik fel-
menője Ziegler Károly vezérőrnagy
volt, aki nemesi előnévül felvette a
sáromberki nevet. „Idősb Ziegler
Károly besztercei szász családból
származott. Miután elvégezte tanul-
mányait, Marosvásárhelyen volt
tiszti főorvos. Emellett a sárom-
berki Teleki család orvosa is volt,
gyakran megfordult a településen. A
grófi családnál ismerkedett meg
Callois Cécile-lel, aki később a fe-
lesége lett. Az ő házasságukból
származott ifjabb Ziegler Károly,
aki később a magyar királyi csend-
őrség főparancsnoka lett. Eredmé-
nyes munkájáért Vaskorona-renddel
tüntették ki, amivel nemesség is
járt. Nemesi előnévül a sáromberkit
választotta. Sáromberki Ziegler Ká-
roly vezérőrnagy szépükapám test-
vére volt. Különben Bartók Béla
első felesége, Márta is Ziegler lány
volt” – tájékoztatott a Magyar Va-
dászíjász Egyesület elnöke. 

Vasárnap meghitt ünnepség
keretében emlékeztek szüle-
tésének 110. évfordulóján
nagy költőnkre a mezőségi fa-
luban.

Az unitárius templomban ünnepi
istentisztelet keretében emlékezett
a falu „fogadott fiára”, a költőre.
Szabédi László – eredeti nevén Szé-
kely –, a kiváló magyar költő, esz-
téta, tudós professzor Sáromberkén
született 1907. május 7-én Székely

Sándor és Rédiger Emilia negyedik
gyermekeként, de gyermekkorának
egy részét Szabédon töltötte, a me-
zőségi szelíd dombok és vadvirágos
rétek világában, ahol anyai nagy-
apja, Abrudbányai Rédiger Géza
unitárius lelkész volt. 

A Szabédon szerzett emlékek és
élmények mindvégig – 1959-ben
bekövetkezett tragikus haláláig –
meghatározó erővel voltak jelen
sorsa alakulásában. Ahogy A sza-
bédi Nagyréten című költeményé-
ben vallotta, „Ebben a
faluban/nem születtem ugyan”,

„semmi jussom semmihez”,
mégis „enyim ez”.

Jenei Sándor lelkész köszöntő-
beszédében kiemelte: innen vette
írói nevét, innen vitte költészetének
visszatérő motívumait, a szabédi
képeket, emlékeket, „innen az ur-
bánus és intellektuális poétának a
költészetében időnként megcsen-
dülő népi, balladás, dalszerű for-
mák, amelyek lényegében
közvetlenül kapcsolódnak nagy té-
máihoz”. Ezután a helyi ifjúsági
egylet és a gyülekezet kórusa adott
elő alkalomhoz illő műsort, majd a
templomkertben megkoszorúzták a
költő emléktábláját. Innen a Sza-
bédi nevét viselő helyi iskolába vo-
nultak, ahol ugyancsak koszorút
helyeztek el az emléktáblánál, majd
megtekintették az itt található em-
lékszobát.

Jenei Sándortól megtudtuk: a
falu 26. éve minden májusban fo-
lyamatosan megemlékezik Szabé-
diról: a kezdeti időszakban az
országos EMKE-vel közösen ünne-
peltek, de mivel a szervezet Ko-
lozsváron tudományos ülés-
szakokat szervezett, nehéz volt ösz-
szeegyeztetni az időpontokat, így
lassan elmaradoztak a közös emlé-
kezések, hét éve a szabédi unitárius
egyházközség szervezi a helyi em-
lékünnepségeket. Jenei elismerte:
sok függ attól, hogy lelkészként

mennyire rázza fel a közösséget,
hogy évente emlékezzenek, így erő-
sítve a helyiekben a tudatot, hogy

Szabédi az övék is. Úgy tűnik, ezt
sikerült elérni, idén a gyülekezet
„magja” részt vett az ünnepségen. 
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Berekméri Edmond

Fotó: Berekméri Edmond

Anyaországi vadászíjászok Sáromberkén

Szabédi Lászlóra emlékeztek Szabédon

Gligor Róbert László

Szabédon huszonhat éve folyamatosan megemlékeznek a költőről



Mindig öröm látni, hogy egy
viszonylag félreeső települé-
sen, mint amilyen Jobbágy-
telke is, vannak lelkes
pedagógusok, akik szív-
ügyüknek tekintik, hogy az
ott élő gyerekek minél gaz-
dagabb és tartalmasabb „ba-
tyuval” induljanak el az
életben. A jobbágytelki isko-
lában igen tág az iskolán kí-
vüli tevékenységek köre:
néptánc-, hegedű-, furulya-
és zongoraoktatásra is van
lehetőség. 

Ottjártunkkor ünnepeltek a job-
bágytelki Petres Kálmán Általános
Iskola tanulói és pedagógusai,
ugyanis 2009 óta ebben az idő-
szakban évente megszervezik az is-
kolanapokat. A kétnapos rendez-
vénysorozat keretében a diákok kü-
lönféle vetélkedőkön vesznek
részt, a kisebbek ügyességi játé-
kokba, valamint kézműves-tevé-
kenységekbe kapcsolódhatnak be,
emellett tanár-diák meccset tarta-

nak, és a legkisebbek, az óvodások
is különleges műsorral készülnek –
vázolta fel röviden a műsor föbb
pontjait Bakó Csilla igazgatónő. 

A jobbágytelki tanintézetben a
hétköznapokban is rendkívül szí-
nes kínálat várja a diákokat, lehe-
tőségük van több téren is
kibontakoztatni tehetségüket. Egy
pályázatnak köszönhetően furulya-
kör, hetente egy alkalommal pedig
hegedűoktatás van az iskolában. A
tanintézetnek néptánccsoportja is

van, Varró Huba hivatásos táncos
foglalkozik a gyerekekkel, az 5-8
osztályokból minden gyerek jár
táncolni, és mellettük elemi osztá-
lyosok is. Emellett a Marosszéki
Kodály Zoltán Gyermekkart létre-
hozó iskolanővérek hetente kórus-
foglalkozást tartanak a gyere-
keknek, valamint zongorázni tanít-
ják az erre vállalkozókat. A diákok
számára óriási lehetőség, hogy
évente fellépésekkel összekötött
kirándulásokra viszik a kórusra
járó gyerekeket az iskolanővérek,
és rendszeresen rangos díjakkal
térnek haza – számolt be lelkesen
az iskolában zajló foglalkozásokról
az igazgatónő. Mint mondta, maxi-
málisan támogatják ezeket a ha-
gyományőrző zenepedagógiai
tevékenységeket, ugyanis Jobbágy-
telkén hagyománya van a zenének
és a néptáncnak. 

A diákok viszont nemcsak ezen
a téren remekelnek, az igazgatónő
kérdésünkre elárulta, hogy a nyol-
cadikosok nagy része tovább tanul,
egy-egy végzős évfolyamról álta-
lában egy-két gyerek nem folytatja
a tanulmányait. Sokan választják a
nyárádszeredai középiskolát, de
vannak, akik Marosvásárhelyen a
Művészeti Líceumban vagy a Bo-
lyaiban kezdik a kilencedik osz-
tályt. Sajnos a községben, akárcsak
a nyárádmenti falvak zömében,
egyre csökken a gyereklétszám, az
óvodától a nyolcadik osztályig ösz-
szesen 152 gyerek van, elemi szin-
ten mindenik településen
összevont osztályok működnek,
ősztől pedig az 5-8. osztályos tago-
zaton is lesz összevont csoport,
mivel ötödik osztályt csupán
három gyerek fog kezdeni. 

Bár az utóbbi időben minden
tanácsülésen órákig tárgyal-
nak a székelyhodosi vásártér
sorsáról, nem sikerül egyez-
ségre jutni. A tanácsosok
többsége nem szavazta meg
azt a változatot, hogy az ön-
kormányzat bérbe adja, azaz
erre engedélyezett vállalko-
zóra bízza a piac üzemelteté-
sét, a másik verzió pedig,
hogy a község saját vállalko-
zást hozzon létre erre a célra,
túl költséges lenne. 

Barabási Ottó polgármester ott-
jártunkkor elmondta, jelenleg a
községben az állatvásárnak helyet
adó piactér sorsa a legégetőbb
probléma, a gazdák ugyanis na-
gyon hiányolják, amikor közeleg
az állatvásárok megszokott idő-
pontja, reménykedve érdeklődnek,
hogy megtartják-e. Sajnos a piac-
téren közel másfél éve nem tudnak
vásárt tartani, amióta a prefektúrá-
tól érkezett átiratban közölték az
önkormányzattal, hogy amennyi-
ben a körülmények nem felelnek
meg az állategészségügyi előírá-
soknak, nem folytathatnak állatke-
reskedelmet a helyszínen. Mivel a
községben hosszú időre vissza-
nyúló hagyománya van az állatvá-
sárnak, minden hónap első
szombatján itt találkoztak a köz-
ség- és környékbeli állattartók, és
évente több országos vásárra is sor
került, a hodosi önkormányzat fel-
vállalta, hogy saját költségvetésből
elvégzik a szükséges beruházáso-
kat ahhoz, hogy megkapják az ál-
lategészségügyi engedélyt, és
ismét megnyithassa kapuit a piac.

160 ezer lejt költöttek a vásártér
korszerűsítésére, megteremtették a
feltételeket, viszont amikor nyúj-
tották volna be a kérést az engedé-
lyeztetés elindítására, közölték
velük, a törvény nem engedi meg,
hogy polgármesteri hivatal piacot
működtessen. A törvény két lehető-
séget kínál az önkormányzatoknak:
vagy létrehoznak egy saját bejegy-
zett vállalkozást erre a célra, vagy
bérbe adják a piac üzemeltetését
egy erre engedélyezett cégnek. 

A polgármester kifejtette, a ta-
nács elé került egy javaslat, hogy
adják bérbe a piacot, mivel ha az
önkormányzat céget alapít erre a
célra, akkor adminisztrátort, köny-
velőt kell alkalmazni, állatorvossal
szerződést kötni, ami jelentős költ-
séggel járna, miközben a piac üze-
meltetéséből befolyó jövedelem
csekély lenne, nem fedezné a kia-
dásokat. Viszont a tanácsosok
többsége nem szavazta meg a bér-
beadást. A községvezető szerint ezt

főként azért ellenezték a képvise-
lők, mivel eddig a községbeli gaz-
dák nem fizettek belépőt, amikor
állataikat a piacra vitték, és attól
tartanak, hogy ha magáncég mű-
ködtetné a piacot, nem tudnák
megőrizni ezt a kedvezményt, ami
a helybélieket megillette. Mint
mondta, abban bíztak, hogy szá-
mukra kedvezően változik a tör-
vény, viszont a gazdáknak nagyon
fontos, hogy legyen egy helyszín,
ahol állatokat adhatnak el és vásá-
rolhatnak, ezért nem lehet tovább
várni, minél előbb meg kell nyitni
a piacot. A következő tanácsülésen
ismét napirendre tűzik a határozat-
tervezetet, miszerint fel kellene ér-
tékeltetni, majd bérbe adni a
piacot, hogy az végre megnyit-
hassa kapuit. Barabási Ottó szerint
szerződéskötéskor meg lehetne ál-
lapodni a céggel, amely elnyerné
az üzemeltetés jogát, abban, hogy
a községbeli gazdák kedvezményt
élvezzenek. 
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Ha továbbra sem sikerül fi-
nanszírozást szerezni új mű-
velődési otthon építésére
Jobbágytelkén, végső eset-
ben a község a meglévő épü-
let felújítására pályázik. 

A község lassan tíz éve próbál
minden szálat megmozgatni, hogy
finanszírozást szerezzenek egy új,
korszerű művelődési otthon építé-
sére Jobbágytelkén. A falu idegen-
ben is híres az évente megszervezett
hagyományos néptánctáborról,
amelynek helyszíne a helyi kultúr-
otthon. Az épület azonban régóta
rossz állapotban van, tönkrementek
a falak, a színpad szakad be. Bara-
bási Ottó polgármester elmondta,
2016 januárjában elkészült az új
művelődési otthon terve, amit el-
küldtek a kormányhoz finanszírozás
végett, viszont nem kaptak rá támo-
gatást. Idén újra próbálkoztak, de
nem hivatalos források szerint az el-
következő időszakban új kultúrott-
honok építését nem fogják
támogatni. Tudomásuk szerint lesz

lehetőség erre pályázni az Országos
Beruházási Társaságnál (CNI), ez
esetben viszont az általuk előírt pro-
totípus felépítésére nyújtanak támo-
gatást, ami a községnek nem felel
meg, mivel a helyszín, ahová az új
kultúrt tervezték, azaz a jelenlegi
épülettel szemben lévő terület, nem
elég nagy egy ilyen méretű épít-
ményhez. A községvezető leszö-
gezte, legrosszabb esetben, ha nem
sikerül új művelődési ház építésére
finanszírozást szerezni, elkészítik a
tervet a meglévő épület teljes felújí-
tására, és uniós alapokat próbálnak
meg lehívni erre a célra. Ötszázezer
euróra lehet pályázni. Ennek a hát-
ránya, hogy nincsen lehetőség az
épület bővítésére. 

A hodosi önkormányzat tavaly
uniós alapokból nyert 160 ezer lejt,
amiből a jobbágytelki művelődési
otthont hangosítási, fénytechnikai
berendezésekkel látják el, illetve
székely ruhát vásárolnak a helyi
tánccsoportnak. A közbeszerzést
hamarosan elindítják. 

Ha nem sikerül újat építeni, felújítják
a jobbágytelki kultúrotthont

Ottjártunkkor javában dol-
goztak a munkagépek az
ehedi úton, valamint Székely-
hodos központjában. A több
mint kétmillió lej értékű beru-
házás keretében aszfaltozás,
a sáncok betonozása zajlik, új
hidat is építenek. 

A polgármester kifejtette, hosszú
időre visszanyúlnak ennek a pro-
jektnek a gyökerei: 2010-ben Csík-
falvával közösen létrehoztak egy
társulást, és ezen keresztül próbál-
tak pályázni, a székelyhodosiak
többek között az ehedi út aszfalto-
zását is belefoglalták a projektbe. A
remélt uniós támogatást viszont
nem nyerték el, holott akkor 120
ezer lejt költöttek a tervezésre, a kü-
lönféle engedélyek beszerzésére. A
helyi önkormányzat tavaly nekilá-
tott az ehedi út korszerűsítésére vo-
natkozó terv időszerűsítésének,
abban a reményben, hogy idén lesz
uniós kiírás ilyen jellegű beruházá-
sokra. A projektbe az ehedi út mel-
lett belefoglalták a hodosi hídtól a
park körül a templomig terjedő út-
szakaszt, ugyanis a székelyhodosi
parkot uniós alapokból tették
rendbe, illetve a templom műemlék
épület, ami az elbírálás során plusz-

pontokat jelentett. Több útszakaszt
nem mertek belefoglalni, hogy kap-
ják meg a maximális pontszámot. A
község 2016 januárjában benyúj-
totta a projektet a vidékfejlesztési
minisztériumhoz, és elnyerték a tá-
mogatást. Aláírták a szerződést,
márciusban lejárt a versenytárgya-
lás, így elindult a több mint 2 millió
lej értékű beruházás kivitelezése. 

Az ehedi úton közel 2,7 km-es
szakaszra kerül aszfaltréteg, a sán-
cokat betonlapokkal rakják ki, az
udvarokhoz bejárati hidakat építe-
nek, rendbe hozzák azokat a szaka-
szokat, ahol süllyed az út,
ugyanakkor a hodosi nagy patakon
átívelő ehedi út bemenetelénél lévő
hidat teljesen újraépítik. A polgár-
mester szerint a jelenlegi híd struk-
túrája újabb két évszázadot is
kibírna még, viszont a vízügy állás-
pontja szerint nagyobb esőzésekkor
veszélyes lehet, ezért újjá kell épí-
teni. A munkálatok idején egy ide-
iglenes hídon zajlik a közlekedés. 

Székelyhodos központjában egy
800 méteres útszakaszt aszfaltoz-
nak le a projekt keretében, továbbá
kibetonozzák a sáncokat, és a temp-
lom utcájában, valamint a művelő-
dési ház előtt új járdát építenek. 

Zajlik az útkorszerűsítés

Hangszer- és néptáncoktatás az iskolában

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor 

Még nem sikerült megnyitni az állatpiacot



Legfőbb ellenfele, Nyárádre-
mete otthonában is mindhá-
rom pontot begyűjtötte
Harasztkerék vasárnap a
Maros megyei 5. ligás labda-
rúgó-bajnokság Közép-cso-
portjának 17. fordulójában.

A kiegyenlített, jó iramú mérkő-
zés elején egy-egy, a kaput messze
elkerülő lövéssel próbálkozott
mindkét csapat, ám az első negyed-
óra után a vendégek hálóőrének

dolga akadt Fărcaş és Székely lövé-
seinél is, újabb negyedóra múlva a
vendégek próbálkoztak eredmény-
telenül Pintilia révén, az azt követő
ellentámadásnál a hazaiak már pon-
tosabbak voltak, de Fórika lövése a
gólvonalon kívülre pattant le a léc-
ről. Az egyre támadó hazaiak a 38.
percben betaláltak, de leshelyzet
miatt a gólt érvénytelenítette a já-
tékvezető, a felbátorodott vendégek
pedig öt perc múlva megszerezték a
vezetést: Dobrican szabadrúgása az
alsó sarokban kötött ki (0-1). Az

öröm nem sokáig tartott, a követ-
kező percben a hazaiaknak sikerült
is egyenlíteniük, Feier a büntetőte-
rület széléről hirtelen mozdulattal a
felső sarokba lőtt (1-1).

A második játékrész hazai pró-
bálkozással kezdődött, majd a 48.
percben leshelyzetre hivatkozva
egy második remetei gólt is érvény-
telenített a játékvezető, a harasztke-
rékiek pedig nem sokat tétováztak,
helyzetüket kihasználva az 55.
percben Bodó átvette a labdát a
büntetőterület szélén, és belőtte (1-
2), visszaszerezve a vezetést. Ez
megtörte a remetei csapat lendüle-
tét, játéka pontatlanná vált, a vendé-
gek védelme pedig szinte mindent
kibekkelt. Török lövése is elkerülte
a vendégkaput, az egyedül maradt
Fărcaş is elpontatlankodta a lehető-
séget, míg a vendégek támadójá-
tékba kezdtek. Bodó sikertelenül
próbálkozott, de a 78. percben kitű-
nően ugratta az első félidőben hal-
vány Ormenişant, aki kilőtte a hálót
(1-3). A végén Ormenişan még két-
szer meglépett, de a partjelző téve-
sen jelzett lest, míg a 90. percben
Vassnak sikerült kitornásznia a léc
alól Dobrican lövését, elkerülve egy
nagyobb arányú gólkülönbséget. 

A mérkőzést kockázatosnak ítélte
meg a megyei szakszövetség, ezért
csendőri felügyeletet rendelt Reme-
tére. Amúgy az egy-két nézői „be-

szóláson” kívül a találkozó civili-
zált körülmények között zajlott, a
végső sípszó után a két rivális csa-
pat tagjai kezet fogtak, a hazaiak el-
ismerték a harasztkerékiek
érdemeit. A tabella két első csapata
szorosan egymás mellett menetelt,
csak az őszi egymás elleni összec-

sapás eredménye választotta el őket
folyamatosan, mígnem a végén
Nyárádremete botlott és állt, így
leszakadt a listavezetőtől, amely 12
ponttal előzi meg őt, és bár az
utolsó fordulóban állni fog, Ha-
rasztkerék bajnoki címe már két
hete biztossá vált.
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Feszt izgi, feszt mozgi focifeszt
Amint a spanyoloknak a Barca
meg a Real futballmérkőzései
jelentik hagyományosan az
„El Clásicót”, úgy a magyar
sportújságíróknak is megvan
a maguk „el Clásicója”, amit
hagyományosan Hoffer-kupá-
nak neveznek, és rendszerint
a Magyar Sportújságírók Szö-
vetségének (MSÚSZ) rendes
évi kongresszusa alkalmából
szerveznek meg. 

Idén sem volt ez másként, s az
eseményre – melyre múlt héten
Győrben, az ETO Park műfüves pá-
lyájáin került sor – immár másod-
szor volt hivatalos a PRESSing, a
Magyar Újságírók Romániai Egye-
sülete (MÚRE) focicsapata.

Mint ahogy örök dilemma, hogy
a zenekritikusnak szükségszerű-e
hegedűvirtuóznak lennie, vagy
hogy zseniális irodalomtudor csak
költőgéniuszból lehet-e, úgy az is
időtlen vitatéma, hogy a sportújság-
író esetében szükségszerű-e, hogy a
delikvens élsportoló legyen. Minde-
nesetre fölöttébb hasznos, ha a
sportújságíró, aki egy ilyen „El Clá-

sicóra” adja a fejét, foci dolgában
nemcsak a szavakat, hanem a labdát
is kellő szakmai hozzáértéssel bű-
völi, nehogy úgy járjon, mint a sze-
gény ember, aki sorsán próbált
fordítani, de a nagy lendülettől 360
fokos fordulatot vett, majd azon
csodálkozott, hogy éppen olyan
szegény, mint amikor a nagy válto-
zásnak nekiveselkedett. Mert még
egy ilyen sportújságíró „El Clásicó”
sem keltheti azt az illúziót, hogy a
résztvevők, hipp-hopp, máris a
sportág bennfenteseinek tekinthetik
magukat, hiszen az igazi labdarúgás
dimenziójában még egy ilyen torna
is alig több mint, mondjuk, egyko-
ron egy sikeres Bölöni-féle szabad-
rúgás.

Mégsem öncélú hivalkodás, ha
azt mondom, hogy bármikor meg-
tisztelő lehetőség egy ilyen „El Clá-
sicón” részt venni, még akkor is, ha
a nevezés mégoly fapadosra is sike-
redik, mint az idén a PRESSingnek. 

Tudom, hogy a magyarázkodás
az a sláger, ami az emberek többsé-
gének a fülén megy be és a könyö-
kén jön ki, de ezúttal tényleg a
tisztességes helytállás volt az a reá-
lis cél, ami a keret lehetőségeiben
benne volt. S bár ezúttal nem sike-

rült egyetlen ellenfélen sem fogást
találni, mégsem lettünk olyanok,
mint az áram alatt lévő alkatrész,
amely ugyanúgy néz ki, mint ame-
lyik nincs áram alatt, csak más a fo-
gása. S mivel a hazug embert
hamarább utolérik, főleg, ha sánta,
emelt fővel azt is elmondom, hogy
a hatból ötödikek lettünk, úgy, hogy
a hatodik visszalépett. 

Egy nappal korábban, a szakmai
rendezvényen, az MSÚSZ, a sport-
újságírás terén tavaly felvállalt
nemzetegyesítő programjának kere-
tében, együttműködési szerződést
írt alá a vajdasági (VMÚE) és a kár-
pátaljai (MÚKSZ) újságíró-szerve-
zetekkel, minek következtében ők
is egy-egy csapattal nevezhettek a
Hoffer-kupára. Csakhogy Kárpát-
alja létszámhiány miatt nem képvi-
seltette magát a megmérettetésen, a
vajdaságiak pedig az utolsó utáni
legutolsó pillanatban visszaléptek.
No, de ettől senki sem lett olyan,
mint a régész karrierje, amely tud-
valevőleg romokban hever, így az
olykor egészen színvonalas, és
mindvégig izgalmas, élvezetes já-
tékkal a körmérkőzéses torna igazi
focifeszt hangulatát keltette. 

A sípot két egymás melletti pá-
lyán két kitűnő játékvezető, Arany
Tamás (2005–2008 között az év já-
tékvezetője) és Vámos Tamás fújta
– néha, sajnálatosan, nem ugyanab-
ból a kottából.

Történt ugyanis, hogy egyik
PRESSinges mérkőzésen, 2-1-es ál-
lásnál, a PRESSing, meglepve el-
lenfelét, kezdőrúgásból egyenlített,
de a gólt Vámos nem adta meg, arra
hivatkozva, hogy kispályás fociban
ez szabálytalan. Csakhogy még a
pofozkodás legelején a vezetőbíró,
Arany Tamás szép magyar nyelve-
zettel egyértelműen kijelentette: a
bírók nagypályás szabályok szerint
fújnak. Ott pedig a kezdőrúgásból
lőtt gól érvényes. Ezt Arany Tamás
mérkőzés után megerősítette, saj-
nos, a PRESSingnek ez a megerő-
sítés csak egy elhadart simogatást
jelentett, ugyanis a pofon – és az ér-
vénytelenített gól – maradt.

Egyébként szintén nem mentsé-
gül mondom, de legalább két mecs-

cset (a négyből) simán megnyerhet-
tünk volna, hiszen az ellenfél mind
a kétszer az utolsó két percben for-
dított, pedig az idő nekünk dolgo-
zott, de hamar munkanélküli lett. 

Nem véletlenül mondják: sze-
gény embernek a macska is vissza-
ugat. Hát mindkétszer volt ám nagy
csaholás a PRESSing háza táján...
Pedig – s ezt is betyárosan be kell
vallani – ugyancsak fapadosra sike-
redett felállásunkon azzal próbál-
tunk javítani, hogy ott helyben igazi
világklasszist szerződtettünk: a teq-
ball (nem baj, ha nem tudják, eszik-
e vagy isszák) ősatyját, kitalálóját,
legmagasabb szintű képviselőjét,
Borsányi Gábort. S ha a teqball (az
„ősi magyar sportnak”, a lábtenisz-
nek afféle pingpongasztalra fejlesz-
tett változata) okán egyelőre Rubik
Ernő kockája, Irinyi János gyufája
vagy Szent-Györgyi Albert C-vita-
minja sikerességű találmányról
egyelőre még nem beszélünk,
Gábor start-upja az éves szinten 19
milliárd euró árbevételt generáló pi-
acon minden bizonnyal sikerre van
ítélve. 

De még az ő lába is kevés volt,
hogy akár egy meccsen is győze-
lemre segítse a PRESSing konk-
visztádorait. A torna győzelmét az
újságíró labdarúgó-válogatott sze-
rezte meg a Nemzeti Sport, a Győr,

a Kelet együttese, valamint a
PRESSing csapata előtt. Hogy ilyen
körülmények között miként lehetsé-
ges, hogy mégis büszkeséggel éltük
meg győri szereplésünket?

Nos, például úgy, hogy miénk
volt a torna legjobb női játékosának
járó elismerés, amit a PRESSing so-
raiba Sepsiszentgyörgyről vissza-
térő Miska Brigitta kapott, és
Szucher Ervin személyében ugyan-
csak a PRESSing játékosa lett a
torna legjobb kapusa, aki, bár a leg-
több gólt kapta, ezúttal legalább
még ugyanannyitól meg is mentette
csapatát. És ez is van olyan teljesít-
mény, mint egy Boeing 747-est
venni ingyenmogyoró miatt.

Győrben a MÚRE csapatát
MISKA BRIGITTA (Háromszék),
SZUCHER ERVIN (Krónika/
TVR), BÖGÖZI ATTILA (MSÚSZ
határon túli koordinátor), BECZE
ZOLTÁN (Olimpia Stúdió – Csík-
szereda), HALMÁGYI ZSOLT
(sportfoto.ro), SZAKÁCS GÉZA
(Marosvásárhelyi Rádió) alkották,
vendégjátékosok voltak VLAD
MIHAI AMARIEI (Radio Tg-
Mureş) és SZÉKELY SZILÁRD.

A Hoffer-kupával egy időben
megrendezett bowlingversenyen
KÁDÁR ZOLTÁN (Marosvásárhe-
lyi Rádió) Pálinkás Ferenc után és
Mán László előtt második lett.

Csendőrök a nyárádmenti rangadón

Bögözi Attila

A kiegyenlített mérkőzés végén a vendégek örülhettek.                   Fotó: Gligor Róbert László

Ranglista
1. Harasztkerék 16 15 1 0 82-11 46
2. Nyárádremete 15 11 1 3 59-19 34
3. Balavásár 15 8 4 3 56-28 28
4. Csittszentivány 14 6 1 7 33-39 19
5. Cikmántor 14 5 3 6 39-42 18
6. Mezőrücs 15 4 2 9 24-43 14
7. Kerelőszentpál 15 4 2 9 32-66 14
8. Gernyeszeg 14 3 1 10 20-58 10
9. Tuzson 14 2 1 11 12-51 7

Jegyzőkönyv
Maros megyei 5. ligás labdarúgó-bajnokság, Közép-csoport,

17. forduló: Nyárádremetei Nyárád – Harasztkereki Farel 1-3 (1-1)
Nyárádremete, községi sportpálya, mintegy 100 néző. Vezette:

Dragoş Chiorean, Chertes Cristian, Cibi Ioan.
Gólszerzők: Feier (44.), illetve Dobrican (43.), Bodó (55.), Orme-

nişan (78.).
Sárga lapok: Tropoţei, Matei, illetve Nistor.
Nyárádremete: Vass – Feier, Székely, Bloj, Török, Fórika (55.

Conţ), Fărcaş (82. Forrai), Crăciun, Tropoţei, Matei, Todoran.
Harasztkerék: Trinnes – Józsa, Buksa, Pintilia, Szőke, Calo (59.

Bereczki), Dobrican, Sărmăşan, Nistor (62. Veres), Bodó, Ormeni-
şan.

További eredmények a 17. fordulóból: Tuzson – Mezőrücs 3-1,
Cikmántor – Balavásár 3-3.

A néhány talicskányi kapott gól ellenére a torna legjobb kapusa Szucher Ervin (PRESSing) lett.
Fotó: Róth Tamás (MSÚSZ)

A PRESSing csapata a Hoffer-kupán. Állnak (b): Becze Zoltán, Borsányi Gábor, Szakács Géza,
Vlad Mihai Amariei, Miska Brigitta, Halmágyi Zsolt, Szucher Ervin. Guggolnak: Székely Szilárd,
Bögözi Attila. Fotó: Róth Tamás (MSÚSZ)

Gligor Róbert László



Vidámságtól, jókedvű gyerek-
hangtól visszhangzott május 18-án,
csütörtökön délelőtt Aprajafalva,
azaz a dicsőszentmártoni kultúr-
ház, amely helyet adott a kis tehet-
ségek vetélkedőjének. A megyei
fordulón 18 gyerek vett részt, akik
kalandos utazásra indultak, meg-
menteni az Aprajafalván élő törpö-
ket. 

A legügyesebb, legtehetsége-
sebb szavalók, dalosok próbálták
meglágyítani a gonosz Hókuszpók
szívét, aki fogságba ejtette és rette-
gésben tartotta a törpöket. 

A gyönyörű versek elkábították,
a csicsergő gyerekhangok mindig

elaltatták az éhes gonoszt, így min-
den törpöt szerencsésen kimentet-
tek a bátor vendégek Hókuszpók
üstjéből. 

A dicsőszentmártoni és kör-
nyéki szervező óvónőkkel együtt
drukkoltak kedves meghívottjaik,
Haller Katalin tanfelügyelő, Mol-
nár Margit tanítónő, Fülöp Erika
tanárnő, valamint Antal Luciana
óvodaigazgató, akik dicsérő sza-
vakkal méltatták a gyerekeket. 

Haller Katalin a rendezvény
színvonalát emelte ki, valamint a
csodálatos hangulatot, amely elva-
rázsolta. 

Ahogy a mesében is szokott tör-

ténni, a jó mindig elnyeri méltó ju-
talmát, így a kis hősöket is megju-
talmazták a törpök. A gyerekek
törpsapkákat kaptak ajándékba az
óvónők, valamint a szponzorok jó-
voltából, hogy mindig eszükbe jus-
son az aprajafalvi kalandos utazás.

A vetélkedő a törpök és gyere-
kek közös táncával, majd lakomá-
val zárult.

Az eddigi évekhez hasonlóan
nem az eredmény, hanem a részvé-
tel, a jókedv, az élmény volt a fon-
tos, így minden gyerek oklevéllel
tért haza a rendezvényről.

Szabó Tímea Katalin óvónő
Varga Renáta óvónő

A május az az időszak, amikor a
téli álmokat igyekszünk valóra vál-
tani.

Az autópályákon százával gurul-
nak a kis és a nagy autók vidám és
bátor turistákkal. Május a kirándu-
lások hónapja.

A Máltai Szeretetszolgálat 14 fős
csapata mikrobusszal robogott 700
km-t, hogy Dél-Magyarország fes-
tői szépségeiben elmerülhessen, és
történelmi hangulatát magába szív-
hassa.

A zarándoklat számunkra azt je-
lenti, hogy minden élmény, amit a

tervezett négy nap alatt átélünk, hi-
tünk elmélyítését szolgálja, hiszen
szervezetünk egyik fő feladata a hit
ápolása.

Már az útiterv összeállítása is,
amit vezetőnk, Tulit Viktória nagy
odafigyeléssel készített, ezt a célt
szolgálta.

Utunk folyamán lelki vezetőnk,
Palkó Ágoston róm. kat. lelkész úgy
irányította gondolatainkat, hogy az
elénk táruló természeti szépségek-
ben felfedezzük a teremtő Isten
nagyságát.

Imádkoztunk és énekeltünk, de

közben vidámodtunk is, hiszen
Mennyei Atyánk szereti a jókedvű
embereket.

Mielőtt elindultunk, nemcsak úti-
táskáinkat készítettük el, de lelkünk
pitvarában is rendet teremtettünk,
hogy minél jobban rá tudjunk han-
golódni az élményekre. Ilyenekben
bőven volt részünk.

Utunk első állomásán, Máriarad-
nán a festői környezetben emelkedő
kéttornyú ősi bazilika sugallta a 250
éves múlt megtartó erejét, és a szét-
áradó csendben valamiképpen meg-
sejtettük Isten jelenlétét.

Magyarországi szálláshelyünk
Sátorhelyen volt, ahol Nyúl Ildikó
és családja mint házigazdák és mint
régi barátai a Tulit házaspárnak
kedvesen fogadtak, és ottlétünk
egész ideje alatt élveztük gondos-
kodó szeretetüket. Ildikó magyar
szakos tanárként nagyszerű idegen-
vezetőnek bizonyult, igyekezett
minden történelmi eseményt híven
tolmácsolni és a művészi alkotáso-
kat bemutatni.

A legnagyobb élményt szá-
munkra Mohács jelentette. Az a
város, mely élő tanúja Magyaror-
szág 1526-os eseményeinek, és
amely minden magyar számára,
bárhol is él, fájdalmas emléket je-
lent.

A mohácsi nemzeti emlékhely
élő történelemkönyvet tárt elénk,
ahol filmen láttuk a mohácsi csata
gyászos eseményeit.

A város központjában létrehozott
Busóudvar komplexumban rácso-
dálkozhattunk az évszázados népi
hagyományokat felidéző figurákra.

Fejet hajtottunk Kanizsai Do-
rottya szobra előtt, aki eltemette a
mohácsi csatában elesett 1500 ma-
gyart. Látogatásunkat a parkban
lévő harang megkondításával zár-
tuk, máltai vezetőnk, a szokásnak
megfelelően, ezzel fejezte ki őszinte
részvétét elődeink előtt.

A harmadik nap, amit Pécsen, a

tündöklő városban töltöttünk, való-
ban megfelelt zarándoki célunknak.
Sorra látogattuk Pécs legtöbb temp-
lomát, kezdve a Havi-hegyi kápol-
nával (ma: Boldogasszony-
templom), leereszkedve a Széche-
nyi térre megnéztük Gázi Kászim
pasa dzsámiját (ma: Belvárosi
templom), folytatva a Mecsek tövé-
nél elterülő Pécs püspöki székhely-
lyel. Székesegyháza fényes és
büszke építmény.

A Káptalan utcában (Múzeum
utca) a sok múzeum közül a Zsol-
nay-múzeumot látogattuk meg.

Könnyekig meghatódtunk, ami-
kor a legtöbb templomban kis cso-
portunk érkezését harangszó
jelezte.

Jóleső érzés volt az is, hogy
három alkalommal a szentmisét
lelki vezetőnk, Palkó Ágoston mu-
tatta be, és igehirdetésében benső-
séges hangon szólt hozzánk,
emlékeztetve zarándok mivol-
tunkra. Elmondta, hogy a városhoz
való kötődése még szeminarista ko-
rában kezdődött, és örömmel tölti
el, hogy mint felszentelt pap újra itt
lehet.

Máriagyűd, utolsó állomása za-

rándoklatunknak a Tenkes déli lan-
káján, erdők övezte környezetben
fekszik. A hagyomány szerint már
Szent István korában kápolna állt
ezen a helyen. A kegyhely története
az 1680-as évek végén kezdődött,
amikor a templomnál sorozatos
Mária-jelenéseket tapasztaltak. A
18. század elejétől Máriagyűd Dél-
Magyarország legjelentősebb bú-
csújáró helye volt.

A sziklából feltörő forrás gyó-
gyító hatásáért tömegek látogatják
Máriagyűdöt napjainkban is.

Melegszívű, kedves házigazdánk
búcsúnk alkalmával megkérdezte,
ki milyen érzéssel távozik? Sok
szép és hálás szó hangzott el. Ilye-
nek: a templomok harangzúgása lel-
kemben mindig vissza fog
csengeni. – Megerősödött a hitem.
Kinyíltam a szeretetre. –Ez a zarán-
doklat új fordulatot adott életem-
nek.

Szavakkal kimondva, vagy csak
gondolatban, de mindnyájan úgy
éreztük, hogy gyönyörű négy napot
éltünk át, még ha néha esett is az
eső, de végül mindig kisütött a nap
a fejünk felett, és lelkünkben is.

Radványi Hajnal máltai tag

Kis tehetségek vetélkedője 
Dicsőszentmártonban

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A rovatban közölt levelek tartalmáért, 
a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.  

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. 
A levélírók minden esetben tüntessék fel 

telefonszámukat  és lakcímüket.  
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Nem csak kirándulás

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kié a járda?
Lekéstem a 27-es autóbuszt a

Predeál utcában… jó, hát akkor van
még két jó lábam. 76 évesen is el-
indultam gyalog bevásárlószeke-
remmel, irány a temető. 

Ilyenek vagyunk mi, idősek,
többször megyünk temetőt, temető-
ket takarítani, virágot vinni, emlé-
kezni vagy imádkozni. Hát vettem
az utat toronyiránt, fel a lépcsőn,
persze a lépcsőfeljárat előtt is uta-
mat állták az autók. A bíróság épü-
lete előtt ugyanígy. Bosszantó, hogy
luxusautók serege a járdán parkol.
Egy terhes asszony és jómagam be-

mentünk az úttest közepére, így a
Teleki Téka irányába is. Természe-
tes volt, hogy az út közepén a szem-
bejövő autók ránk dudáltak, hogy
miért megyünk ott. 

Én nem idegeskedtem, hogy elüt-
nek, csak egyenesen a temető felé
bokáztam. 

És mi következik? A Borsos
Tamás utca járdája. Gondoltam,
szabadon lehet közlekedni, hiszen
ott van a rendőrség. Hát nem! Azért
mégsem értem, kié a járda?

Kenedich Piroska,
Marosvásárhely



Irinyi János a magyar vegyészet egyik is-
mert képviselője, a zajtalanul gyúló, foszfo-
ros gyufa feltalálója, a kémia újszerű
szemléletének kiváló úttörője és terjesztője,
közgazdász, publicista, forradalmár, politi-
kus, 1817. május 18-án született Albison,
Bihar megyében, mintegy 90 kilométernyire
attól a helytől, ahol szintén 200 éve született
Arany János, a magyar irodalom nagy alakja.
Hét gyermek közt harmadikként első fiú volt,
öccse Irinyi József magyar hírlapíró, műfor-
dító, országgyűlési képviselő volt, legna-
gyobb nővére, Viktória, édesanyja volt Iosif
Vulcan magyarországi román írónak.

Édesapja, aki uradalmi tiszttartó volt
Nagylétán, jogi pályára szánta jól tanuló fiát.
Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, aztán
nagyváradi és debreceni középiskolákban ta-
nult.

Később a bécsi Politechnikumban kémiai
tanulmányokat folytatott, ahol a Szászmed-
gyesen született, Segesváron négy évig
gyógyszerészgyakornokoskodó, hírneves
Meissner Pál vegyészprofesszornak volt a ta-
nítványa. Bécsben találta fel az új, zajtalanul
gyúló foszforos gyufát, professzora egyik ke-
vésbé sikeres kísérlete nyomán.

Találmányának történetét ő maga írta le:
„Én az Ő (Meissner), Ő az én kedvencem
volt. Többek között az ólom hiperoxidjáról

tartott előadást, s a barna port kénvirággal
dörzsölte össze üvegmozsárban, ígérvén a fi-
gyelmes hallgatóságnak, hogy a kén meg fog
gyulladni. Mikor ez nem történt, nekem
hamar az jutott eszembe, hogy ha a kén he-
lyett foszfort vett volna, az már rég égne”.
Ebből állt a szinte gyermek, 19 éves Irinyi
János találmánya, amelyre nem kért szaba-
dalmat, eladta 60 pengőforintért a Rómer Ist-
ván nevű, Bécsben élő gyógyszerész
üzletembernek, aki szabadalmaztatta a talál-
mányt, és elkezdte a „gyújtó fa” tömeges
gyártását, tekintélyes vagyonra tett szert ál-
tala.

Irinyi János a kapott összegből külföldön
folytatta tanulmányait, előbb Berlinben, ké-
sőbb a hohenheimi gazdasági akadémia erdé-
szeti szakán, ahol két szemesztert végzett.

Berlinben írta meg első tudományos érte-
kezését a vegytan területén, német nyelven,
„A kémiai elméletről általában és a kénsavról
különösen” címen, amelyben a kémia elmé-
leti kérdéseivel, elsősorban a savelmélettel
foglalkozott. Rámutatott arra, hogy az addigi
hiedelemmel ellentétben vannak olyan savak,
amelyekben nincs oxigén (ugyanis az oxigén
neve „savképzőt” jelent). Értekezése nyomán
megnyílt az út Irinyi előtt a kémiával foglal-
kozó tudományos körökhöz.

1839-ben hazatért Magyarországra, és a
magyar nyelvű kémiai cikkek egész sorát je-
lentette meg.

Egyik ilyen műve A konyári tó, amelyben
a sziksóval foglalkozott. A szikes talaj egyik
fő összetevője a szénsav nátriumsója, a nát-
rium-karbonát, más néven a szóda, amelynek
nagyobb mennyisége terméketlenné teszi elő-
fordulása helyét. Irinyi ebben a művében ki-
tért a szikes talajok feljavítására
kalciumsókkal, mint a mészkő, gipsz, kal-
cium-klorid. A magyar szódás szikesek 
gipsszel történő javítása később általánosan
alkalmazott eljárás lett.

Még ebben az évben elhatározta, hogy Bu-
dapesten gyújtófagyárat alapít. A város veze-
tőihez 1840-ben beadott folyamodványában
azt írta, hogy oly „gyújtófácskák” készítésére
kér engedélyt, amelyek „nem zajonganak,
semmi szagot nem csinálnak”. A gyár fellen-
dült, naponta félmillió gyufát is gyártott, de
vetélytársai mindent megtettek, hogy tönkre-
tegyék. 1848-ban kénytelen volt gyárát be-
zárni. 

A 19. század végén a foszfortartalmú gyu-
fák gyártását fokozatosan betiltották az egész

világon, így Magyarországon is. Ennek az
volt az oka, hogy a foszfor a legerősebb mér-
gek egyike, gyakran használták gyilkosság,
öngyilkosság céljából tésztafélékbe gyúrva,
kávéba, levesbe keverve. Egy ember élete ki-
oltásához már 10-15-20 gyufa is elegendő
volt, ilyen esetek a magyar szépirodalomban
is megjelentek.

1839 után egymás után jelentek meg
művei: A vegyaránytan, A vegyrendszerről és
különösen értékes az 1842-ben írt A vegytan
mint vezércsillag a történettudományban
című cikke. 1846-ban a lőgyapottal és annak
robbanó hatásával foglalkozott. 1847-ben,
amikor főleg százholdas vértesi birtokán gaz-
dálkodott, jelent meg A vegytan elemei című
dolgozata, amelyben ismertette a kémia alap-
tételeit az elemekkel és a vegyületekkel
együtt. A háromkötetesre tervezett műnek
csak az első kötete jelent meg, az 1848-as for-
radalmi események miatt.

Irinyi János fontos szerepet játszott a ma-
gyar kémiai szaknyelv kialakításában. Bugát
Pállal és Nendtvich Károllyal együtt megírták
a Vegyelemek című könyvet, amelyben az
elemeknek és a vegyületeknek új, magyaro-
sabban hangzó neveket javasoltak, jelesül azt,
hogy mind a fémek, mind a nemfémek fizi-
kai, kémiai tulajdonsága, származási helye
vagy egyéb jellemzője legyen elnevezése első
része, utána „any” vagy „eny” végződés kö-
vetkezzen, az arANY mintájára. Így lett pél-
dául a szikföldből előállított nátriumból
„szikeny”, a halvány(zöld) klórból „halvany”
és a kettő vegyületéből, ami nem más, mint a
konyhasó (nátrium-klorid), „szikeshalvany”.
Ezek az elnevezések a magyar nyelvújítás
sok más termékével együtt mára már fele-
désbe merültek.

1848 márciusában feltehetően (és a hagyo-
mány szerint) részt vett a testvére, Irinyi Jó-
zsef által szerkesztett 12 pont
megfogalmazásában. Ugyan-
ebben az évben Kossuth Lajos
kinevezte Irinyi Jánost, az ipar-
fejlesztési mozgalom jegyében,
az állami gyárak főfelügyelőjévé.
1849-ben a Kossuth-kormány
megbízásából a nagyváradi lő-
porgyár és ágyúöntöde vezetője
lett, őrnagyi rangban.

A szabadságharc bukása után
öccsével együtt Pesten rabosko-
dott a hírhedt Új Épületben,
ahonnan 1850-ben bocsátották
szabadon, amnesztiával. A kiáb-
rándult Irinyi János ezután már
nem hozott nyilvánosságra íráso-

kat. Vértesre vonult vissza gazdálkodni, ahol
az új művelési módszerek bevezetése sok
pénzébe került, eladósodott, amelytől soha-
sem szabadult meg teljesen. Állást keresett és
kapott Debrecenben, előbb könyvelő, majd a
debreceni István malom igazgatója lett.

Későn, 51 éves korában nősült. Felesége,
az akkor már özvegy Baranyi Hermina két
gyermeket vitt a házasságba, de Irinyi köz-
vetlen utódaira vonatkozóan ellentmondásos
adatok vannak. Leggyakrabban azt olvashat-
juk, hogy két gyermeke volt, mindketten még
gyermekkorukban meghaltak. A Magyaror-
szágon élő Irinyi nevű névrokonok kutatásai
szerint viszont igazoltnak látszik, hogy egyet-
len fia, Irinyi Lajos 1870-ben született Vér-
tesen. Megházasodott, három gyermeknek
adott életet, akik közül kettő érte meg a fel-
nőttkort, János Jenő és Gabriella. Mindketten
Győrben éltek, és ott is haltak meg. János
Jenő azonos nevű fia kivándorolt Amerikába,
majd Ausztráliában telepedett le, két fiúnak
adott életet. 

Irinyi János 65 éves korában, 1882-ben
nyugdíjba ment, visszatért Vértesre, ahol ha-
láláig lakott.

1895. december 17-én hunyt el.
Tehetségét, képességeit, tudását nem sike-

rült teljes egészében kibontakoztatnia, mégis
elmondhatjuk, hogy kora tudományos, tech-
nikai, mezőgazdasági, társadalmi-politikai
életéből sokrétűen kivette részét, maradandót
alkotott. Élete tipikus tudóssors térségünkben
a 19. század folyamán. Irinyi János egy el-
nyomott, kis nép szülötte volt, tudományából
nem élhetett meg, hazafiságáért börtön volt a
része, tehetségét aprópénzre kellett váltania.

Ma már nem vagy ritkán használunk
„gyújtó fát” (gyufát), de amikor használjuk,
gondoljunk rá, az igaz hazafira, a tudós fér-
fira. 

Veress László
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A Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum, a Református Kollé-
gium életében mindig
meghatározó esemény a bal-
lagás. S ez nemcsak a fiatal
generációk életében bír nagy
jelentőséggel, hanem az
öregdiákokéban is, akik
életük legszebb élményeként
erre emlékezve időről időre
visszatérnek az alma ma-
terbe. 

Az évek múlásával szebbé vál-
nak az emlékek, kikristályosodnak
az igazán fontos momentumok, s a
negyven, ötven-, hatvan- és ennél is
többéves találkozók az élet igazán
nagy történései közé avanzsálnak.
Május 20-án 65 éves találkozót tar-
tottak az 1952-ben érettségiző vén-
diákok, akik most is meghatottan
látták viszont egymást, az iskolát s
a folyosó falán függő tablóról visz-
szaköszönő fiatal önmagukat. 

Méltóságot és tiszteletet paran-
csoló érzés kerít hatalmába, hiszen
nyolcvan fölötti öregdiákok találko-
zója rendkívüli esemény. Egy em-
beröltő, a huszadik század második
fele telt el azóta, s jócskán belép-
tünk a huszonegyedikbe, amióta ez
a komoly tudással felvértezett gene-
ráció kilépett az iskolából, s el-
kezdte az erdélyi magyarságnak

szánt, küzdelmes életet. S hogy
mennyire voltak „edzettek” ezek a
fiatal fiúk, azt valamennyiük életpá-
lyája igazolja. Bár a felekezeti isko-
lák államosítása utáni zavaros
időszakban végeztek, amikor a ma-
rosvásárhelyi Református Kollégi-
umból is állami iskola lett, a frissen
végzett generációknak
meg kellett békélniük a
gondolattal, hogy nem a
kollégiumból, hanem a 2-
es fiúlíceumból ballagnak.
A politikai színtér nagy
rendezőinek nem sikerült
összezavarni őket, mert
neveltetésük tartással és
kitartással vértezte fel va-
lamennyit. Nem hátráltak
meg. Akkor 55-en kerültek
ki az iskolapadból, orvo-
sok, mérnökök, tanárok,
felsőfokú végzettségű
szakemberek lettek. Közü-
lük 30-an már máshol, az
örökkévalóság mezein ülik
meg a nagy találkozót. Az
ifjúság zajos színterére, a
bolyais találkozóra tizen-
nyolcan jöttek el, fiatalos
lendülettel vagy kissé fá-
radtan, de örökifjú lelkü-
lettel. Sokan közülük
külföldről érkeztek. 

Az öregdiákokat Mátéfi
István igazgató és Hajdú
Zoltán aligazgató köszön-

tötte. – Szenzációs teljesítmény a 65
éves találkozó, szenzáció, hogy
ennyi év után is vonzza Önöket az
iskola, ami arra utal, hogy mélyen
meghatározta életüket. Érdemes
volt itt tanulni, dolgozni, komoly
életpályát befutni. Remélem, hogy
a következő években is megszerve-
zik a találkozót, hiszen jó évente ta-
lálkozni. Mi szívesen várjuk
Önöket abba az iskolába, ahol je-
lenleg közel 1100 diák 37 osztály-

ban tanul, s ahol próbáljuk meg-
őrizni a hagyományokat, hiszen
úgy, ahogyan 65 éven át Önöknek
megmaradtak az emlékeik, a mai
diákoknak is megmaradnak. Várjuk
Önöket, hiszen minden generációra
szükség van – hangzott el a köszön-
tőben.

Dr. Dragomán Pál osztályfőnöki 
feladatait ez alkalommal Ötvös 
József református lelkész vállalta el,
aki elmondta, a következő generá-

ciók attól lettek helytállók, hogy
előttük példanemzedékek végeztek,
akikre mindig fel lehetett nézni. –
Három intézmény, az iskola, a
templom és a művelődési ház szük-
séges ahhoz, hogy egy kisebbség-
ben élő nemzet megmaradjon.
Mivel ez a három intézmény együtt
létezett, kilencvenkilenc év alatt
sem sikerült bennünket beolvasz-
tani, s idegen országban is megma-
radtunk magyarnak, ami a

következő generációknak is
kihívás lesz – fogalmazott a
lelkipásztor. 

A véndiákok közül
Török Gáspár, a találkozó
főszervezője ünnepi beszé-
dében tiszteletét és háláját
fejezte ki az iskola egykori
kiváló tanárainak, Nemes
Károly igazgatónak. Fel-
idézte a kedves emlékeket,
az udvar, a tornaterem, a
sportpálya hangulatát, a ko-
sárlabdacsapatot, a szép
sportiskolás lányokat, a be-
tiltott osztálytablót, a szom-
bat délutáni döciket, a
tanároknak adott éjjelize-
nét, a későbbi érettségi ta-
lálkozókat.

Dr. Jakab Tibor pedig
minden jelen levő osztály-
társát humoros jellemzéssel
lepte meg. Majd követke-
zett a találkozó könnyedebb
része, az estig tartó baráti
beszélgetések sora.

Föl, föl, fiúk, csak
semmi félelem! Következik
a hatvanhatodik! 

65 éves érettségi találkozó a Bolyaiban
Generációk példaképei

200 éve született Irinyi János

Mezey Sarolta



ADÁSVÉTEL

ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75
m2-es, földszinti, felújított tömbházla-
kás a Braşovului utcában – 66.000
euró. Tel. 0722-202-371. (948-I)

ELADÓ ház 553 m2-es telekkel a
Budaiban, vagy elcserélem egy 2
szobás, garázsos tömbházlakással +
különbözet. Tel. 0754-455-374. (1218)

ELADÓ sürgősen 30 méhcsalád
kaptárral vagy anélkül alkudható áron.
Tel. 0740-387-634. (1221)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(1246)

ELADÓ gyertyánfa. Tel. 0747-563-
062. (981)

ELADÓ 1987-es, saját tulajdonú
1310-es Dacia személygépkocsi
roncsautónak leadásra. Tel.
0365/735-946. (1279-I)

KEMÉNY gyertyánfa eladó. Tel.
0740-530-278. (1280)

KEMÉNY tűzifa eladó – 130 lej. Tel.
0740-919-662. (1281)

ELADÓ házi bor, Dacia-gumi és 
-alkatrészek, perzsaszőnyeg. Tel.
0365/448-371. (1288)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Székely Béla névre
szóló autóbuszbérletem, valamint
nemlátó-igazolványomat. Semmisnek
nyilvánítom. (1263)

ELVESZTETTEM Birtalan Zoltán névre
szóló utazási igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (1294)

MINDENFÉLE

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

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (717-I)

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

BIOLÓGIATANÁRT keresünk. Tel.
0741-763-755. (1172)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmunkát,
tetőjavítást, „lindabozást”. Tel. 0751-847-
346. (621)

TÉVÉJAVÍTÁS a kliens lakásán. Tel.
0740-527-205. (1099)

INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzs-
mirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűség-
mérés. Előjegyzés telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771.
(1024-I)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK. Mérle-
get aláírok. Tel. 0756-760-667.
(18824-I)

HŰTŐK javítása lakásán, garanciával.
Tel. 0748-020-050. (771)

ÉPÍTÉSZTECHNIKUSI állást keresek.
Tel. 0745-851-714. (1291)

ÁLLATTARTÓ TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatár-
sakat keresünk. Az angol nyelv isme-
rete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)

MEGEMLÉKEZÉS

Négy évvel ezelőtt, egy májusi
estén kegyetlen volt a sors
hozzánk nagyon. Egy váratlan
pillanat megállította szívedet,
melyben nem volt más, mint
jóság és szeretet. Akit
szerettünk, nem felejtjük
soha. Szerető férj, drága
édesapa, nagyapa, após és
rokon voltál, téged elfelejteni
nem lehet soha. Szívünkben
örökké élni fogsz, mint a
csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk
május 23-án SZÉKELY
IMRÉRE halálának negyedik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Drága lelked pihenjen
békében! Őt soha nem feledő
szerettei: felesége, Erzsike,
leánya, Ildi és családja, fia,
Jocó, valamint a Balázs és
Gyerkó család. (1503)

Fájdalom költözött a
szívünkbe, amikor egy éve,
május 23-án itt hagytál örökre,
elmentél, NAGY SANYIKA,
drága gyermekünk. 
Nem hallhatjuk hangod, nem
élhetünk soha többé veled.
Amíg élünk, szívünkben élni
fogsz. A te öreg szüleid,
feleséged, Hajni, fiad, Levente
és két unokád. Soha el nem
múló szeretettel a Nagy
család. Nyugodj békében,
drága gyermekünk! (1242)

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Fájó szívvel emlékezünk
május 22-én a marossárpataki
születésű BAKÓ FERENCRE
(Öcsi) halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi édesanyja,
testvére, felesége, gyermekei
és három unokája. (1293-I)

ELHALÁLOZÁS

Bánatos szívvel tudatjuk, hogy 
PÉTER LORÁNT 
gépészmérnök 

nyugtalan lelke élete 89. évében,
2017. május 18-án csendesen
megpihent. Búcsúztatására Ma-
rosvásárhelyen, a református te-
mető cintermében kerül sor
2017. május 23-án délelőtt 10
órakor, majd 14 órakor a kolozs-
vári Házsongárdi temető C I. par-
cellájában (a Dsida-síremlék
közelében) helyezzük örök nyu-
galomra, unitárius szertartás
szerint.

A gyászoló család (1504-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
édesanyánk,

özv. FÜLÖP JOLÁN 
szül. Morar 

szerető szíve életének 86. évé-
ben megszűnt dobogni. Teme-
tése május 23-án 13 órakor lesz
a jobbágyfalvi családi háztól. Bú-
csúzik tőle három lánya, két veje,
öt unokája és kilenc dédunokája.
„Mikor a lelkem roskadozva vit-
tem, csöndesen és váratlanul át-
ölelt az Isten.”

A gyászoló család. (1265-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
az udvarfalvi születésű 

FÜLÖP JOLÁN 
szül. Morar

életének 86. évében csendesen
megpihent. Temetése május 23-
án 13 órakor lesz Jobbágyfalván. 

Búcsúzik tőle szerető testvére,
Lacika és családja. (1264-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
CSIBI IMRE

a volt bőrgyár dolgozója 
csendesen megpihent. Temetése
május 23-án, kedden 14 órakor
lesz a meggyesfalvi temetőben.
Nyugodjék békében! 

Búcsúznak tőle gyermekei: 
Leonárd és Kornélia, valamint

testvérei. (1266-I)

„Azért ő meg nem halt, én jól
tudom.
Csak az üvegcse tört el, ám az
illat,
A lélek jár kötetlen-szabadon.”
(Berde Mária)
Megdöbbenéssel tudatjuk, hogy
egyetlen, drága fiunk, 

SZÁNTÓ LÓRÁND-ATTILA 
életének 29. évében tragikus hir-
telenséggel visszatért Teremtőjé-
hez. Temetése május 23-án 15
órától lesz a marosugrai temető-
ben. 
Édesapja és Édesanyja. (1272-I)

Fájdalommal búcsúzom drága,
szeretett fiúunokámtól, 

LÓRITÓL 
korai elvesztése miatt. 

Összetört szívű nagymamája.
(1272-I)

Megrettenve állunk a Teremtés
akarata előtt, nehezen elfogadva
öcsénk és unokatestvérünk korai
elvesztését. 

LÓRI, 
a szívünkben maradsz örökre! 

Laci, Zsuzsi és Enikő. (1272-I)

Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
férj, testvér, keresztapa, rokon, jó
szomszéd és ismerős, 

CSEGEDI JÁNOS 
életének 82. évében május 21-én,
méltósággal viselt szenvedés
után csendesen megpihent. Te-
metése május 23-án, kedden 14
órakor lesz a szászrégeni refor-
mátus temetőben. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1271-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a szeretett feleség,
édesanya, anyós, nagymama,
dédnagymama, testvér, a szász-
régeni 

BORGYA KLÁRA 
szül. Demény 

életének 79. évében hosszan
tartó betegség után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Drága halot-
tunk temetésére 2017. május 24-
én, szerdán 13 órakor kerül sor a
szászrégeni belvárosi reformá-
tus temető ravatalozójából. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
Szántó családnak drága fiuk,
LÓRI elvesztése miatt érzett
fájdalmukban. Nyugodjon
békében! A Muzsi család. (1272)
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Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha, 
kit lelkünkben látunk, nem
megy el soha. 
Szemünkben könnyel, szívünk-
ben örök fájdalommal emlé-
kezünk MÁTÉ KATALINRA, a
drága gyermekre, testvérre és
barátra halálának első
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Édesapja, testvére és családja.
(v.-I) 

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI
VEZÉRIGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő ideiglenesen
megüresedett állások betöltésére: PSZICHOLÓGUS – 1 állás a Materna
anyaotthonban; PSZICHOLÓGUS – 1 állás; ÁLTALÁNOS ORVOSI
ASSZISZTENS – 1 állás a neuropszichiátriai fogyatékkal élő gyermekek
segesvári komplexumába.
Sajátos követelmények: 
PSZICHOLÓGUS: egyetemi végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű
oklevéllel) pszichológia szakon.
ÁLTALÁNOS ORVOSI ASSZISZTENS: diplomával igazolt
egészségügyi posztliceális vagy ezzel egyenértékű végzettség általános
orvosi asszisztensi szakosodással, legalább egy év régiséggel a
szakterületen, és a Romániai Általános Orvosi Asszisztensek,
Szülésznők és Orvosi Asszisztensek Rendje által kibocsátott tagsági
igazolvánnyal. 
Az írásbeli vizsga 2017. június 8-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat május 29-ig kell benyújtani.
Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon. (sz.-I)

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.



A híres, jövőbe látó KLARA gyógyító és javasasszony
segíteni tud Önnek abban, hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi  a vállalkozást, elűzi a
szerencsétlenséget, segít impotencia, alkoholizmus,
epilepszia, meddőség, depresszió, egyéb betegség
esetén, sikert hoz a szerelembe. Minden problémáját
megoldja, az eseteket diszkrécióval kezeli.
Köszönetnyilvánítások: a vásárhelyi Marina köszöni
Klarának, hogy férjét kigyógyította az alkoholizmusból;
Corina Bukarestben kétévi különélés után kibékült kedvesével; Németországban
Klaus ismét feleségével él, és sikeres üzletember lett; Ferenc Olaszországban
kigyógyult a depresszióból, 7 év után megnősült; Constantin Kolozsváron újra a
családjával van; Cristian Nagyváradon összeházasodhatott szerelmével; az
amerikai George sikeres vállalkozás tulajdonosa. 
Hívják bizalommal, Klara asszony 100% garanciát vállal munkájáért.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, au-
tomatizált változatok nagy választékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
A Tudor lakótelepi RED-CORNER BÁRBA BÁROSNŐT alkalmazok. Tel. 0740-284-468. (18895-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ SÍRÁSÓT alkalmaz. Érdeklődni az irodában na-
ponta 9-15 óra között. (18911)
AUTÓSZERELŐT alkalmazunk. Tel. 0744-692-871, 0265/316-643. (18900)
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.)
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 KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1109)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 85. szám alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
KREATÍV VAGY? Tele jó kis tanítási, oktatási ötletekkel? Imádod a gyerekeket? Rendelkezel hajtási jo-
gosítvánnyal és magabiztosan, jól vezetsz? Akkor jelentkezz haladéktalanul nálunk, SZEMÉLYES ASZ-
SZISZTENSKÉNT, Marosvásárhelyre, két kiskorú gyerek tanítására és felvigyázására. Ebben segítségedre
lesz a munkakönyves alkalmazás, cégautó és előnyös bérezés is, de cserébe komolyságot, megbízhatóságot,
rugalmas munkaprogramot kérünk. Fényképes önéletrajzoddal várunk Marosvásárhelyen, a Dózsa György
u. 67. sz. alatt. (18956)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-
696-055. (18894-I)
BUCSINON TALÁLHATÓ VENDÉGHÁZBA HÁZVEZETŐT alkalmazunk. Családok előnyben. Fize-
tés: 2000-2500 lej. Tel. 0745-696-055. (18894-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSERT. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0737-227-169.
(18960)
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)
CUKORDÍSZEK gyártására FIATAL LÁNYOKAT alkalmazunk. Tel. 0745-520-408. (1100-I)
FUTÁRT, KONYHAI KISEGÍTŐT, MOSOGATÓT keresünk. Tel. 0749-897-623. (18893)
FELVESZÜNK B kategóriás jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT és RAKODÓMUNKÁST árukihordásra
a megye területén, Marosvásárhelyről és környékéről. Tel. 0752-214-442. (18961-I)
A MI VENDÉGEINK A LEGIGÉNYESEBBEK. Ezért megérdemlik a legjobb EGYSÉGVEZETŐKET,
PINCÉREKET és SZAKÁCSOKAT. A legmagasabb elvárásaink vannak, és a legnagyobb fizetéseket is mi
ajánljuk. Garantáltan! Vagy… annyit keresel, amennyit akarsz. Mit szólsz a kihíváshoz? Ha egyike vagy
azoknak, akiket keresünk, küldd el önéletrajzodat a casamuresana@gmail.com e-mail-címre, vagy hívd a
0740-084-090-es telefonszámot! (58869)
HA SZERETSZ FŐZNI, és azt jókedvűen is csinálod, jelentkezz, légy a csapatunk tagja! Kezdő fizetés
1500 lej. Jelentkezni önéletrajzzal a Rózsák tere 13. sz. alatt. Tel. 0733-775-880. (18962-I)
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. 0722-
268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)
AUSZTRIAI MUNKALEHETŐSÉG NŐKNEK! Autóalkatrészeket gyártó cég betanított munkára al-
kalmaz női munkaerőt. Alapfokú németnyelv-tudás szükségeltetik. Kereseti lehetőség: 1300-1600 euró. Ér-
deklődni a 0758-436-165-ös telefonszámon. (1276-I)
BETANÍTUNK fiút PIZZAKÉSZÍTÉSRE, aki majd a mi cégünknél dolgozna tovább. Az egység a No-
vember 7. negyedben van. Követelmény: lelkiismeretesség, tisztaság, dolgozni akarás. Tel. 0744-512-711.
(1283-I)
Az OMNICABLE KFT. alkalmaz a minőségre felügyelő TECHNIKUST. Érdeklődni a nagyernyei szék-
helyen vagy a 0265/244-144-es telefonszámon 8 és 15 óra között. (sz.-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Tel. 0753-025-603. (59890-I)
TAPASZTALT KAMIONSOFŐRT alkalmazunk UNIÓS MUNKÁRA. Jó kereseti lehetőség! Tel. 0771-
359-885. (18967)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (18968-I)
RAKODÓMUNKÁST alkalmazunk 45 éves korig. Tel. 0728-169-805. (1301-I)
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közlemény
Nyárádkarácson község

– Nyárádkarácson 166. szám, Maros megye, adószám 4323187,
tel.: 0265/332-112, e-mail:  craciunesti@cjmures.ro – 

nyilvános árverést szervez 
egy 196 négyzetméteres ingatlan és a hozzá tartozó 19 négyzetméteres
terület bérbeadására a volt  néptanács épületében (Karácsonyfalva 24.
szám) kereskedelmi tevékenységre. 

Az árverés iratai ingyenesen beszerezhetők a Nyárádkarácsoni Pol-
gármesteri Hivatalban. Az ajánlatokat egy példányban kell benyújtani
a polgármesteri hivatalban 2017. június 14-én 10 óráig. Az árverésre
június 14-én 11 órakor kerül sor a Nyárádkarácsoni Polgármesteri Hi-
vatalban. Bővebb felvilágosítás a 0265/332-112-es telefonszámon. 

Ferenczi György polgármester
Kakasi Rita Izabella (a titkár helyett)

Május 24-én, szerdán 17 órától a Marosvásár-
helyi Rádió stúdiótermében a Divers Egyesü-
let az IBM cég által felajánlott ingyenes
közösségi média tanfolyamot tart az IBM Glo-
bal Marketing Center és az IBM Corporate
Service Corps közösségi média szakértői által.
Az esemény angolul zajlik, román fordítással.

A képzés civil szervezetek és a kisvállalkozások
vezetőinek és marketingszakértőinek szól, célja, hogy
ismereteket nyújtson arról, hogyan lehet szervezetük
jelenlétét megalapozni és javítani a közösségi média-
felületeken, illetve hogyan lehet bővíteni a közössé-
gekkel való kapcsolattartást, megtervezni az érintett

tartalmakat és a közösségi média mutatókat. Elhang-
zanak majd tippek és útmutatások a közösségi média
használatáról, ami a szervezetek célkitűzéseinek meg-
valósítását segítheti elő.

A tanfolyam részét képezi az IBM azon folyamatos
elkötelezettségének, hogy alkalmazottai képességeit
és tehetségét felhasználva pozitív hatást gyakoroljon
a közösségekre. A közösségi média megváltoztatta
azt, ahogyan ma kommunikálunk, egy nagyon erős
csatornahálózatot képviselve, mely által információ-
kat és tartalmakat hozhatunk létre és oszthatunk meg
közösségünk tagjaival – tájékoztatott Koreck Mária,
a Női Akadémia vezetője. 

Közösségi média képzés
Május 19. és 25. között helikop-

teres mentőtanfolyam zajlik Maros-
vásárhelyen, a sürgősségi kórház
légikikötési pontján – tájékoztatott
közleményben Kovács Zoltán Ró-
bert, a Maros Hegyimentő-szolgálat
vezetője.

A kurzushoz az IGAV és a
SMURD biztosítja a pilótákat, ki-
képzőket és a helikoptereket. Ebben
a szakaszban a Maros Hegyimentő-
szolgálattól 22-en vesznek részt, az
egész országból érkeztek hegyi-
mentők.

A tanfolyamon megtanítják a he-
likopterhívást, a jelzést, a géphez
való közeledést és a hordágyon való
betegszállítást. A Maros Hegyi-

mentő-szolgálat keretében jelenleg
is létezik egy helikopterre szakoso-
dott hegyimentő, aki képes leszállni
a mozgó gépről, és az áldozattal a
csörlő segítségével visszatérni a he-
likopterre.

Ezeket a kurzusokat a Légiközle-
kedési Főfelügyelőség, a Vészhely-
zeti Főosztály és az országos
hegyimentő-szolgálat szervezi azzal
a céllal, hogy súlyos hegyi balese-
tek esetén biztosíthassa a lehető leg-
hatékonyabb és leggyorsabb
beavatkozást.

Az év folyamán több hasonló
tanfolyamot szerveznek, hogy
minél több hegyimentő elvégez-
hesse.

Helikopteres mentőtanfolyam

Maros Megyei Tanács 

A Maros Megyei Tanács 
2017. május 22-i 

155. számú rendelete 
a Maros Megyei Tanács elnökének 

2017. május 18-i 151-es számú rendelete 
módosításáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
a 215/2001-es számú újrakiadott, utólag módosított
és kiegészített, helyi közigazgatásra vonatkozó tör-
vény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése
és a 106. cikkely (1) bekezdése értelmében

elrendeli:
1. cikkely: A Maros Megyei Tanács 2017. május 25-re
összehívott soros ülése 15 órakor kezdődik.
2. cikkely: A 2017. május 18-i 151-es számú rendelet
többi előírása változatlan marad.

Péter Ferenc elnök                  Ellenjegyzi: 
Paul Cosma titkár



12   NÉPÚJSÁG _____________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS ___________________________________________ 2017.  május 23., kedd

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Marosszentgyörgyi irodánkba 
alkalmazunk 

MENEDZSERASSZISZTENST
részidős (4 órás) foglalkoztatással. 

Célzott tevékenységi kör: ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, számlázás, előkönyvelés,
közbeszerzési, munkaügyi és adminisztrációs teendők.

Alapvető elvárások: középfokú vagy felsőfokú közgazdasági vagy jogi végzettség,  tár-
salgási szintű angolnyelv-tudás, gépkocsivezetői jogosítvány és számítógép-kezelési is-
meretek. 

Önéletrajz küldhető az 
office@katalin-nohse.ro címre. Érdeklődni a 0758-040-034-es telefonszámon.

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.

Számlázó munkatársat alkalmazunk.
Feladatok:

– bejövő és kimenő számlák kezelése
– napi rendelések, szállítások számontartása

– számlák ellenőrzése, rendszerezése
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent. 

Elvárások: számítógép-kezelési ismeretek, 
precíz munkavégzés.

Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen.


