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Ígéretek a pápai nagykövetnek

Folytatódik a képmutatás a katolikus iskola ügyében?

Közeledik
az első Zootábor

A Zootábor hangulatába már a csütörtöki oklevélosztáskor belekóstolhattak
a gyermekek. Hasonló kalandokra
számíthatnak majd a kis meseírók a
nyári vakáció második hetében a marosvásárhelyi állatkertben töltendő tábori napokon is.

____________2.
A kormánymegbízott
utasítása

Vass Levente hangsúlyozta, a marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet mindent
meg fog tenni azért, hogy az eltávolított magyar feliratok visszakerüljenek
a helyükre, ha szükséges, újabb helyi
tanácsi határozatot kell foganatosítani.

____________4.
Oktatási gondok
a szórványban

A kollégiumi rendszer némiképpen
megfékezhetné az elvándorlást, beolvadást, a közösség leépülését. Ha politikusaink nem lépnek, akkor nem
egészen egy évtized alatt a FelsőMaros mentén sem lesz már magyar –
mondta Demeter Mária.

A gyermekek játszhatnak, de a felnőtteknek nincs joga a
gyermekek sorsával játszani – idézte a pápát Miguel Maury
Buendía érsek, a Vatikán romániai apostoli nagykövete azon a
megbeszélésen, amelyet a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum ügyének megoldása érdekében tartottak
május 31-én. A Keresztelő Szent János-plébánián zajló ülésen, amelyet az iskola szülői bizottságának kérésére az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány szervezett, a
prefektúra, a megyei és a helyi tanács, a tanfelügyelőség és a
politikai pártok képviselői vettek részt.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Nagy Tibor

Eközben a pápai nuncius úgy érezte, hogy mindenik félben megvan a
jóindulat a helyzet rendezésére, ezért derűlátóan hagyta el a tanácskozást,
azt ígérvén a szülőknek, hogy értesítsék, ha nem írathatják be gyermeküket a katolikus iskolába.
A tárgyalást megelőzően a Szentszék nagykövete a katolikus iskola diákjainak sorfala között betért egy imára a Keresztelő Szent János-plébániatemplomba. A szentségimádás alkalmával a Római Katolikus Teológiai
Líceum diákjai töltötték meg a templomot.
– Nagyon kedvező eredménnyel zárult a megbeszélés, mivel sikerült
visszaállítani a párbeszédet az ügyben érdekelt valamennyi fél között. A
konkrét kérdésekre a prefektus adhat választ, aki sokat segített abban,
(Folytatás a 4. oldalon)

____________6.
Szászgáspár
folytonosságot
szeretne

Folytathatja megkezdett munkáját a
Marosvásárhelyi Maros KK kispadján
Szászgáspár Barnabás vezetőedző,
akit a klub múlt heti, szerdai vezetőtanácsi ülésén megerősítettek tisztségében.

____________11.

Egy botrány apropóján

Mózes Edith
A botrányról botrányra bukdácsoló egyik legfiatalabb
politikai alakulat, a Mentsétek meg Romániát (USR), amely
ellen februárban indult bűnvádi kivizsgálás pénzmosás, sikkasztás, érdekellentét, választási kampány törvénytelen finanszírozása vádjával, és amely arról híres, hogy a tavaly
decemberi, heteken át tartó, úgymond korrupcióellenes
utcai tüntetések egyik társszervezője, fő mozgatója és politikai haszonélvezője, újabb botránnyal gyarapította „politikai patrimóniumát”, amely a szervezet vezetőjének
lemondásához, sőt a pártból való kilépéséhez vezetett.
Nem áll szándékunkban az USR elemzése, nem érdemes
időt, energiát pazarolni rá, papírt, ceruzát koptatni miatta.
Arról azonban lehet és kell is szólni, hogy milyenek az ország különböző hatalmi ágainak a képviselői, milyen parlamentünk, kormányunk, elnökünk van, és a politikai
pártok, vezető politikusok hogyan vezetik félre azokat, akiknek a szavazatai juttatták őket funkcióhoz és – tette hozzá
egyik ismerősöm – minden földi jóhoz.
Mert nyílt titok, nem volt és ma sem egyedi eset az USR
körüli korrupciós botrány. Az évek során számos politikát
és politikust érintő korrupciós ügy robbant ki, amelyek legtöbbje nem fejeződött be, de amelyek, ha másra nem, arra
jók voltak, hogy megrendítsék a választók bizalmát, és az
egyszerű emberek korrupcióval azonosítsák a politika
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 30 perckor,
lenyugszik
21 óra 11 perckor.
Az év 157. napja,
hátravan 208 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma NORBERT, CINTIA,
holnap RÓBERT napja.
NORBERT: német eredetű, jelentése: északi fény.
CINTIA: görög eredetű,
Cynthia a hellén hitvilágban
Artemis, a vadászat istennőjének állandó jelzője volt, arra
utalva, hogy Cynthus hegyén
született.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 290C
min. 160C

Megyei hírek

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 5.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5659
4,0691
1,4811

165,1122

Ballagnak a nyolcadikosok

Június 9-én, pénteken véget ér a tanítás a nyolcadik osztályosok számára. Mint ismeretes, a tizenkettedikesek
május 26-án már elballagtak. A többi évfolyam számára június 16-án, jövő pénteken zárul a tanév.

Kezdődik az érettségi

Ma a román szóbelivel megkezdődik az érettségi vizsgasorozata. Szerdán román nyelvből szóbeliznek, csütörtökön és pénteken anyanyelvi ismereteikről adnak számot
az érettségizők. Szintén pénteken kezdődik és június 12én, hétfőn, illetve 13-án, kedden még tart a számítógépkezelési ismeretek felmérése, 14-étől, szerdától 16-áig,
péntekig idegen nyelvből szóbeliznek a diákok. Az írásbelik
június 26-án a román nyelv és irodalomból zajló vizsgával
kezdődnek. 27-én anyanyelvből, 28-án a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 30-án pedig a választott tantárgyból írásbeliznek a diákok. Az ideiglenes eredményeket
július 5-én függesztik ki, ugyanaznap délután 4–8 óra között lehet benyújtani az óvásokat. A végső vizsgajegyeikről
július 10-én szereznek tudomást az érettségizők.

Európai azonosító kód cégeknek

A romániai cégek és egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkező személyek június 7-étől egy új, európai egyedi azonosító kódot kapnak (EUID), amelynek alapján az európai
cégbejegyzési rendszerekben beazonosíthatóak lesznek.
Így a június 7-e előtt alakult cégeknek, illetve az egyéni vállalkozói engedéllyel rendelkező személyeknek ki kell cserélniük cégbejegyzési dokumentumaikat. A Maros Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara teljes körű szolgáltatást nyújt
az érintetteknek. Bővebb tájékoztatás a kereskedelmi és
iparkamara marosvásárhelyi, Városháza utca 1. szám
alatti székhelyén, a 104-es irodában, illetve az intézmény
szászrégeni és marosludasi kirendeltségeinél. Tel:
0265/269-218, e-mail: office@cciams.ro, kapcsolattartó:
Lung Marius és Burghelia Camelia.

Jogi tanácsadás

Június 7-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 magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos
minden iratot.

Törvénytelen faáru

Több mint 170 köbméter fát foglalt le és 31 ezer lejt meghaladó összeggel büntetett múlt héten a Maros Megyei
Rendőrség és a brassói erdőőrség. Egy görgényhodáki és
egy disznópataki férfi az áru eredetét igazoló érvényes iratok nélkül szállított fát. Ugyanebben az időszakban egy laposnyai férfi udvarán is illegális faárut találtak a rendőrök.
Szintén törvénytelenül szállított fát egy szászrégeni férfi,
akit Disznópatakán igazoltatott a hatóság. A faárut a Görgényszentimrei Erdészeti Igazgatóságnak adták át a rendőrök.

Tragikus baleset

Május 31-én a déli órákban Sáromberkén egy 65 éves
dédai gépkocsivezető, szabálytalanul áttérve az ellentétes
sávra, egy másik gépkocsinak ütközött, amelyet egy 42
éves szászrégeni nő vezetett. A balesetben az első autó
sofőrje életét vesztette, további három személy, közöttük
egy 14 éves gyerek, súlyosan megsérült. A második gépkocsiban utazó két nő könnyebb sérülést szenvedett.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Meseírókat díjaztak
Nagy Székely Ildikó

Közeledik az első Zootábor

Gyermeknapkor díjazták a marosvásárhelyi állatkert Minden élőlény különleges címmel meghirdetett meseíró
pályázatának nyerteseit. A szervezők
8-12 év közötti gyermekek állatos történeteit várták a mesék versenyére,
amely május 22-én, a biológiai sokféleség világnapján zárult. A húsz legjobb alkotás szerzője részt vehet a
nyári vakációban első alkalommal
megszervezendő, egyhetes Zootáborban.
A trópusi ház közelében levő filagóriánál Halmágyi Ildikó biológus, az állatkert munkatársa várta csütörtökön
délután a díjazottakat.
– 71 meséből választottuk ki a legjobb húszat. Ezeket nem rangsoroltuk,
nem osztunk első, második, harmadik
díjat, a jelenlevők mind egyformán
nyertesek – mondta Halmágyi Ildikó,
majd a július 26-án kezdődő tábor fontos tudnivalóit ismertette a jelenlevőkkel.
– Pár dolgot biztosan nem próbálnak ki a táborozók, például nem ülnek
fel Tánya elefánt hátára, és nem visznek haza senkit az állatkert lakói közül
– nyugtatta meg viccesen a biológus a
szülőket, majd azt is elmondta, hogy a
reggel 9 órától du. 1 óráig tartó foglalkozások tematikusak lesznek, és min-

den napnak lesz egy főszereplője a vadasparkban élők közül. Hétfőtől péntekig töltik együtt a délelőttöket a
táborozók az állatkert munkatársával,
aki cserkészként jelentős tapasztalatra
tett szert a gyermektevékenységek irányítása terén. Az együttlét a szombati
családi nappal zárul, amelyre a szülők
is hivatalosak.
A Zootábor hangulatába már a csütörtöki oklevélosztáskor belekóstolhattak a gyermekek. Halmágyi Ildikó

izgalmas játékra hívta a jelenlevőket,
hatalmas dobozok titkát – teknőspáncélt, pávatollat, szalmát, strucctojást –
kellett megfejteniük, majd miután felismerték a megtapogatott kellékeket,
szüleiknek kellett azt elmutogatni,
hogy végül az eredmény egy közös
rajz legyen. Hasonló kalandokra számíthatnak majd a kis meseírók a nyári
vakáció második hetében a marosvásárhelyi állatkertben töltendő tábori
napokon is.

Londoni színház Shakespeare-előadása
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen vendégszerepel a londoni Coin Theatre Company William Shakespeare: As You Like It (Ahogy
tetszik) című vígjátékával, melyet Burák Ádám rendezésében mutatott be a fiatal angol társulat.
A 2014-ben Londonban alapított Coin Theatre Company
egy nemzetközi utazótársulat, amely különböző kultúrák
látásmódját ötvözi internacionális stábbal létrehozott produkcióiban. Shakespeare Hamletjéből készített, háromszereplős változatuk kritikai és közönségsikert aratott három
kontinensen, az előadás turnézott a bárd szülővárosában,
Stratford-upon-Avonben a Royal Shakespeare Companyval együttműködésben, nemzetközi fesztiválokon szerepelt
Egyiptomban, Indiában és Oroszországban. Natsumi Kuroda japán színésznő a Legjobb Női Alakítás díját vehette
át a Hamlet!-ben nyújtott teljesítményéért a szentpétervári
ArtOkraina Fesztiválon Ophelia/Gertrud/Sírásó összevont
szerepében. Burák Ádám, a társulat művészeti vezetője és
rendezője londoni tanulmányait megelőzően Marosvásárhelyen végzett rendező szakon, a két évvel ezelőtt, Erdélyben turnézó magyar nyelvű III. Richárdot követően ez az
első angol nyelvű munkája, amely Romániában is megtekinthető.

RENDEZVÉNYEK

Legendák kertjében

Ma 17 és 19 órakor, szerdán pedig délelőtt 10 és déli 12
órakor újra megtekinthető Marosvásárhelyen, a Maros
Művészegyüttes kövesdombi székházában a Bekecs
néptáncegyüttes Legendák kertjében című új produkciója. Jegyek a helyszínen kaphatók kezdés előtt egy órával. Helyfoglalás és bővebb tájékoztatás Benő Barna
együttesvezetőnél a 0746-856-310-es telefonszámon.

Rocksuli – gálaest

A marosvásárhelyi Rocksuli félévzáró gálaműsorára
kerül sor június 7-én, szerdán délután 6 órakor a Jazz
Clubban. A diákok színpadi produkcióját Kalapács József sztármeghívott teszi színesebbé. A belépő 15 lej.

Felújított Gardénia

A marosvásárhelyi Spectrum Színház június 8-án, csütörtökön este 7 órakor új szereposztásban mutatja be
Gardénia című előadását. Elzbieta Chowaniec darabja
négy nő boldogságkereséséről szól. Előadják: Szász
Anna, Nagy Beáta, Márton Katinka színművészek és
Vadász Bernadett egyetemi hallgató. Rendező: Török

Az Ahogy tetszik előadása a târgoviştei BabelFAST
meghívására készült. A produkció további felkéréseket kapott a 2017/18-as évadra Franciaországból, Sri Lankáról,
Oroszországból és Ugandából.
Szereplők: Rosalind: Sylvie Fawkner-Corbett,
Celia/Phebe:
Barbara
Blanka
Wegorzewska,
Touchstone/Jaques: Blain Neale, Orlando/Silvius: Benny
Ainsworth.
Design: Amakubukuro Brown; jelmez: Móricz Ágnes;
zene: Kovács Adrián; bábtervezés: Novák Ildikó; plakát:
Sós Beáta; video teaser: Guido Benedicto; rendezte: Burák
Ádám.
Az előadás angol nyelvű, az 1623-ban kiadott eredeti
folio szövegét használja, magyar, illetve román feliratozással.
Az 1 óra 45 perc időtartamú előadást (egy szünettel) 12
éven felülieknek ajánlják.
A produkció június 6-án, ma este 8 órától tekinthető meg
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében.
Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában, a színházban működő jegypénztárban és a
www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

Viola. Az előadást 15-én, csütörtökön délután 5 órai kezdettel megismétlik. A produkció meghívást kapott a Magyar Színházak XXIX. Kisvárdai Fesztiváljának
versenyprogramjába. Egy jegy 15 lejbe, kedvezményesen 8 lejbe kerül. Jegyfoglalás a 0744-301-875-ös telefonszámon. Jegyvásárlás a www.biletmaster.ro
honlapon, illetve a jegypénztárban hétköznapokon 8.3011.30 óra között, vagy előadás előtt.

Novák Csaba Zoltán könyve

Novák Csaba Zoltán történész Holtvágányon. A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája 1975–1989 című
könyvének bemutatójára kerül sor június 8-án, csütörtökön 18 órakor a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
könyvet bemutatja és a szerzővel beszélget dr. Gagyi
József professzor és dr. Fodor János történész.

Unplugged Project-koncert

A Queen Unplugged Project szellemiségét a zenekar
három tagja (Laci, Gergő és Tibi) Unplugged Project
néven viszi tovább. Repertoárjukat az ismert Queendalok mellett további kedvenceik dalaival gazdagítják,
és letisztult, akusztikus formában játsszák. Koncertjük,
amelyen a közösségi élményen van a hangsúly, június
9-én, pénteken este 9 órakor lesz a Jazz Clubban.
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Csíksomlyó 2017

„Tarts meg minket őseink szent hitében!”

tartotta, aki egyben Ferenc pápa üdvözletét és áldását hozta Csíksomlyóra. Orbán
Szabolcs, az erdélyi ferencesek tartományfőnöke köszöntötte a zarándokokat,
majd Jakubinyi György érsek szólt az
apostoli nunciushoz és a jelenlevőkhöz.
A szentmise szónoka Veres András
győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt, aki a viszálykodás megszüntetésére, a nemzet
és a haza sorsának jobbra fordítása érdekében történő összefogásra szólított fel
mindenkit, és arra biztatta a zarándokokat, forduljanak bizalommal Szűz Máriához, mert tőle még soha senki nem
távozott meghallgatatlanul. „…kapaszMózes Edith
kodjunk össze az imában, tudjunk őszintén megbocsátani egymásnak, akarjunk
A szentmisét, amely magyar és latin összefogni nemzetünk és hazánk sorsányelven zajlott, Miguel Maury Buendía nak jobbra fordítása érdekében. Így tebékét
önmagunkban,
nuncius, a Vatikán bukaresti nagykövete remtsünk

Több mint százezren gyűltek
össze szombaton a csíksomlyói
Kis- és Nagysomlyó-hegy közötti
nyeregben, hogy emlékezzenek
arra is, hogy 450 évvel ezelőtt
azért sereglettek össze pünkösd
szombatján Csíksomlyón a katolikus hitükhöz hű székelyek, hogy
segítséget kérjenek a hitükben
való megmaradáshoz, hálát adjanak Istennek és a Szűzanyának
ezért a segítségért. A búcsú idei
mottója a 450 éve megfogalmazott „Tarts meg minket őseink
szent hitében!” volt.

családunkban, országainkban, és legyünk egymás társai a köztünk szeretetben megvalósuló Isten országa
építésében. Szüntessünk meg minden viszályt, haragot és széthúzást, segítsük
egymást, hogy minden jó cél, minden
nemes szándék közös életünk fejlődését
és gazdagodását szolgálja.”
Mint mondta, korunk emberének minden baja abból ered, hogy sokakból hiányzik a hit, mert elveszítették, vagy
soha nem is volt hitük.
A labarum, illetve a Szent Lászlóereklye egyházi és világi méltóságok kíséretében érkezett a hármas oltárhoz. A
kordont a Segítő Mária Római Katolikus
Teológiai Gimnázium diákjai vitték.
A zarándoklaton idén is részt vett
Áder János magyar köztársasági elnök,
illetve több magyarországi és hazai politikus és közjogi méltóság.

Ország – világ
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Orvosi ellátásra szorult zarándokok

A csíksomlyói búcsún 113 személy szorult orvosi ellátásra, az esetek többségében a meleg miatt. A Hargita megyei mentőszolgálat négy elsősegélynyújtó
pontjánál 107 személyt láttak el, közülük 11-et kórházba szállítottak további kivizsgálásra, illetve kezelésre – nyilatkozta a mentőszolgálatot vezető Péter
Szilárd. Kilencen közülük boka- vagy térdrándulást,
illetve végtagtörést szenvedtek, egy személynek epilepsziás rohama volt, egy pedig szívizominfarktust
szenvedett, őt a marosvásárhelyi kórházba szállították. Többen elájultak, illetve magas vérnyomás miatt
szorultak ellátásra, de volt, aki pánikrohamot vagy
napszúrást szenvedett, és kullancscsípéses eseteket
is jegyeztek. A Közép- és Kelet-Európa legnagyobb
búcsújaként számontartott, 450 éves hagyománnyal
bíró csíksomlyói pünkösdi búcsún több mint 120.000en vettek részt. (Agerpres)

Párizsban tárgyal a kormányfő

Édouard Philippe új francia miniszterelnökkel találkozik csütörtökön Párizsban Sorin Grindeanu kormányfő, aki június 7-8-án munkalátogatáson
tartózkodik a francia fővárosban. A miniszterelnök
részt vesz azon az ünnepi eseményen is, amelynek
keretében Románia csatlakozik a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nukleáris
Energia Ügynökségéhez (NEA). Sorin Grindeanut
Viorel Ştefan pénzügyminiszter kíséri el. (Mediafax)

Javított világbanki előrejelzés

A hétfőn közölt, Globális gazdasági kilátások címet
viselő jelentés szerint 4,4%-os gazdasági növekedés
várható idén Romániában. Januárban még 3,7%-os
bővülést vetített előre a washingtoni székhelyű pénzintézet – közölte az Agerpres hírügynökség. Az ország 2018-as és 2019-es kilátásait is felfelé
módosította a Világbank, amely jövőre 0,3 százalékponttal nagyobb, azaz 3,7%-os, 2019-ben pedig
3,5%-os GDP-növekedésre számít. Viorel Ştefan
pénzügyminiszter múlt hónapban azt nyilatkozta a
Reuters hírügynökségnek adott interjúban, hogy az
ország idén tartani tudja a 3%-os államháztartási hiánycélt, és azt is kilátásba helyezte, hogy a béremelések és az adócsökkentések révén a becsült 5,2%
feletti ütemben bővül idén a gazdaság. 2017 első negyedévében Románia jegyezte a legnagyobb gazdasági növekedést az Európai Unió tagállamai közül:
az év első három hónapjában 5,7%-kal nőtt a bruttó
hazai termék.

Repülőgép-incidens Kisinyovban

May: nem emelkedik
a terrorfenyegetettség szintje

Nem emelkedik a terrorfenyegetettség hivatalosan megállapított
szintje Nagy-Britanniában, továbbra is a második legmagasabb, „súlyos” szinten marad –
mondta a BBC brit köztelevíziónak hétfőn Theresa May brit kormányfő.

A terrorfenyegetettség szintjéről nem
a kormány, hanem a hírszerzési és elhárítási szolgálatok, valamint a Scotland
Yard terrorellenes ügyosztályának vezetői alkotta Egységes Terrorizmuselemző
Központ (Joint Terrorism Analysis
Centre, JTAC) dönt, amely a kormánytól
függetlenül működik.
May elmondta: a JTAC megerősítette,
hogy a készültségi szint marad a második legmagasabb szinten, amely a hivatalos meghatározás szerint súlyos
terrorfenyegetettséget jelent és azt tükrözi, hogy az elhárító szolgálatok megítélése alapján nagy valószínűséggel
lehet számítani újabb merényletkísérletekre Nagy-Britanniában.
A májusi manchesteri terrortámadás
után – amelyben egy öngyilkos merénylő 22 embert ölt meg egy popkoncert helyszínén, köztük hét gyermeket –
néhány napra a legmagasabb, kritikus
szintre emelték a nagy-britanniai terrorkészültségi fokozatot, és a brit nagyvárosok utcáin fegyveres katonai
alakulatok csatlakoztak a rendőrjárőrökhöz.

Május végén azonban a készültséget
ismét a második legmagasabb, jelenleg
is érvényes fokozatra mérsékelték, és a
hadsereg alakulatait a múlt hét közepére
kivonták az utcákról.
Theresa May a BBC-nek adott hétfői
interjúban elmondta, hogy a rendőrség
számos londoni híd védelmét megerősítette.
A szombat éjjeli támadás három elkövetője a London híd járdájára felhajtva
gyalogosokat gázolt el, utána a közeli
piac, a Borough Market környékén sok
embert megkéselt. A merényletben heten
meghaltak, 48-an megsérültek, 21 sérült
állapota válságos.
A brit kormányfő a hétfői BBC-nyilatkozatban elmondta: jelenleg 11 ember
van őrizetben.
A Scotland Yard előző nap a keletlondoni Barking és Newham városrészekben, felehetően az elkövetők
lakóhelyének környékén végrehajtott
házkutatások során 12 embert vett őrizetbe, de egy 55 éves férfit azóta elengedtek.
Theresa May szerint a rendőrség
még dolgozik a sérültek és az áldozatok azonosításán, de az már egyértelmű, hogy sok közülük külföldi
állampolgár.
A brit miniszterelnök megerősítette,
hogy a Scotland Yard már azonosította a
három elkövetőt, de kilétüket akkor
hozza nyilvánosságra, ha a nyomozati
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munka olyan szakaszba jut, hogy ez lehetővé válik.
A BBC-interjú után nem sokkal, egy
londoni kampányrendezvényen Theresa
May kijelentette: Nagy-Britannia eddig
„túl sok toleranciát tanúsított” a szélsőségességgel szemben, ezért most ezt a
problémát teljesen új terrorellenes stratégiával „kezelni kell”. A kormányfő
szerint Nagy-Britannia lesz az első ország, amely a szélsőségesség elleni fellépés irányítására hivatott bizottságot
hoz létre.
Azokra az ellenzéki vádakra, hogy
belügyminisztersége idején a kormány
csaknem 20 ezerrel csökkentette a rendőri állomány létszámát, Theresa May –
aki hat évig vezette a belügyi tárcát – kijelentette: a takarékossági intézkedések
a terrorelhárító szolgálatok tevékenységét nem érintették, a kormány ezerötszázzal növelte a fegyveres rendőri
osztagok létszámát.
Hozzátette: teljes mértékben támogatja, hogy ezeknek az osztagoknak
tűzparancsuk van a terroristák megölésére. Theresa May szerint a szombat éjjeli londoni merénylet helyszínére
kivonuló rendőri egység e parancs alkalmazásával számtalan emberéletet
mentett meg.
A három elkövetőre a Scotland Yard
egy nyolcfős egysége összesen ötven lövést adott le. Mindhárom merénylő a
helyszínen meghalt. (MTI)

Lesodródott a kifutópályáról leszálláskor a Tarom légitársaság egyik gépe Kisinyovban. A vasárnap este
történt incidens során senki nem sérült meg. A Tarom
tájékoztatása szerint a Bukarestből érkező járat földet
érését követően léptek fel a problémák, fékezéskor
– eddig ismeretlen okok miatt – a gép szokatlanul elmozdult, és lesodródott a kifutópályáról. 39 utas volt
a fedélzeten, mindannyian épségben hagyták el a
gépet. A repülőgépet műszaki ellenőrzésnek vetik alá
a kisinyovi repülőtéren. A Tarom flottáját jelenleg 21
gép alkotja: négy Boeing 737-700 (amelyek legtöbb
4.900 kilométert képesek megtenni leszállás nélkül),
négy Boeing 737-300 (3.400 km), négy Airbus A318111 (2.780 km), hét ATR 42-500 (1.200 km) és két
ATR 72-500 (950 km). (Agerpres)

Egy botrány apropóján

(Folytatás az 1. oldalról)
„nagyjait”, azokat, akik milliók sorsáról döntenek.
Nem csoda, hiszen évtizedeken át azt tapasztaltuk, hogy
mihelyt valaki közel jutott a hatalomhoz, saját tulajdonának tekintette, és nyakló nélkül zsebelte be a közpénzeket. Sokan és sokszor feltették a kérdést: miért lopnak
a politikusok? A kérdésre egy jó nevű román értelmiségi, aki valamikor maga is volt miniszter, sőt elnöki tanácsadó – tehát tudja, mit beszél – nemes
egyszerűséggel azt mondta, hogy azért, mert van rá lehetőségük. És mert nagyon csábító számukra, hogy
annyi pénz fölött rendelkeznek, amelyet igaz ugyan,
hogy az állampolgárok javára kellene fordítaniuk, de
mit tehetnek, a csábítás nagy, és a kezük ragad, tapad.
Ráadásul mentelmi joggal is rendelkeznek, tehát legyőzhetetlenek. Illetve annak képzelik magukat. Természetesen van kivétel is, tisztelet nekik.
És nem csak egyénekre jellemző, amint a fenti példa
is mutatja: érvényes a szervezetekre, pártokra is, egészen a legmagasabb szintű állami méltóságokig. Akik a
kampányban ígérnek mindenféle országprojektet, kormányprogramot, ilyen-olyan, a Kánaánt előrevetítő
stratégiákat, amelyekről a választások másnapján teljesen megfeledkeznek.
Politikai botrány persze mindig lesz, állandóan lesznek ravasz politikusok is, és lesznek olyan választók is,
akik újra és újra elhiszik majd a hamis ígéreteket.
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Ígéretek a pápai nagykövetnek

ratív hiba történt, azt visszamenőleg
orvosolni lehet. Meg kellene találni
ennek a módját, és a törvényeket lehetőleg nem betű szerint, hanem értelmük szerint kellene olvasni a
megoldás érdekében – tette hozzá.
Kérdésre válaszolva dr. Holló
László elmondta, hogy a nuncius látogatása azért jelentős, mert egy
állam nagykövete, még ha törpeállamról is van szó, vállalta, hogy
segít a párbeszédben. A nuncius erkölcsi tekintélyét jelzi, ami egyben
a helyzet megoldására is reményt
ad, hogy szinte minden meghívott
jelen volt.
– A főtanfelügyelő nyilatkozata
nyomán nem látszik az előrelépés.
Ioan Macarie határozottan kijelentette, hogy nem hagyja jóvá a cikluskezdő osztályokat, és a meglévők
szétosztásában gondolkodik, ahogy
a prefektus is, amit állítólag az e
célra kiszemelt tanintézmények
igazgatói nem fogadtak el. Mi erről
a véleménye?
– Egyszerűen nem tudom, hogy
ugyanazon a munkamegbeszélésen
voltunk-e, amelyen úgy tűnt, hogy
mindenki a legjobb megoldást próbálja szolgálni.
– Mi lesz a szerződéssel, a főépület bérbeadásának ugyanis a katolikus iskola megalapítása volt a
feltétele.
– Februárban már küldtünk egy
átiratot a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak, amelyben utaltunk arra, hogy abban a pillanatban,
ahogy a katolikus iskola megszűnne vagy bizonyítást nyerne,
hogy nem jött létre, a szerződés további intézkedés nélkül felbomlik.
Ezt felhoztam a megbeszélésen is,
utalva arra, hogy senkinek nem
szolgálja a javát az iskola létének a
veszélyeztetése. A nuncius mindenkit lelkesített, és én azt remélem,
hogy a továbbiakban az érintett
felek a helyzet megoldására fognak
törekedni, már csak azért is, hogy
szembe tudjanak nézni a saját tükörképükkel.
Péter Ferenc, a megyei tanács és
az RMDSZ megyei szervezetének
elnöke jelentős lépésnek nevezte,
hogy a katolikus egyház ilyen magas
szinten támogatja a katolikus iskola
körül kialakult helyzet megoldását,
és a nuncius ígérete szerint a továbbiakban is figyelemmel követi azt.

(Folytatás az 1. oldalról)
hogy feloldja a helyzetet – nyilatkozta Miguel Maury Buendía látható jókedvvel a Deus Providebit
Ház előcsarnokát megtöltő újságíróknak. A vatikáni nagykövet nem
tudhatta, hogy ez idő alatt állítólag
a prefektus írásos utasítására a polgármesteri hivatal alkalmazottai a
kétnyelvű utcanévtáblák leszerelésével voltak elfoglalva.
– Az iskolaügyben érintett felek
egyetértettek azzal a javaslattal,
hogy a diákok ugyanabban az épületben folytassák a tevékenységet. A
további megbeszélések során arra
kell választ találni, hogy ez milyen
formában valósuljon meg, önálló
szerkezetként vagy az iskolát egy
másik jogi személyiséggel rendelkező tanintézményhez csatolva –
nyilatkozta Lucian Goga prefektus.
A megbeszéléseket folytatnunk
kell, ugyanis az excellenciás úrnak
türelme volt két órán át hallgatni a
véleményeket, majd higgadtságra,
bölcsességre intett minden érdekelt
felet, és elfogadta a prefektúra javaslatát, mint az egyetlen járható és
törvényes utat. A javaslat szerint a
helyi tanácsnak határozatot kell
hoznia a tanintézmény újbóli megalapítására, hogy a restitúció teljes
mértékben megvalósulhasson –
tette hozzá.
– Csakhogy prefektusként éppen
ön nem értett egyet a helyi tanács
erre vonatkozó határozatával –
jegyeztük meg Lucian Gogának.
– Az én véleményem az volt, hogy
vissza kell térni a határozatra, hogy az
teljes mértékben tiszteletben tartsa a
vonatkozó törvényeket, amivel az excellenciás úr is egyetértett. Ennek érdekében felajánlottam, hogy a
prefektúra jogi segítséget nyújt a helyhatóságnak egy új határozat megfogalmazásában, hogy az eleget tegyen
valamennyi törvényes előírásnak.
Kérdésre válaszolva hozzátette, a
cél az, hogy egyszer s mindenkorra
törvényesen megalapítsák a Római
Katolikus Teológiai Líceumot, a
vita ugyanis a törvényesség körül
forog. Hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak annak érdekében,
hogy az iskola törvényes megalapításáig melyik tanintézménybe lehet
beíratni a tanulókat.

– Mit üzen a szülőknek és a diákoknak? – kérdeztem a nunciust.
– Nagyon örülök a jóindulat láttán, és legyenek nyugodtak, mert a
jó szándék nem hiányzik a helyzet
rendezésére – válaszolta.
Míg az elégedettség és az öröm
szólt a Szentszék romániai nunciusának szavaiból, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes az elkeseredés.
től szinte sírva válaszolt a nekiszegzett kérdésekre:
– Egy éve folyik a huzavona, voltunk a helyi tanácsnál, az oktatásügyi minisztériumban, most itt
vagyunk. Mindenki elmondja a
pompás, szép beszédét, de a valóságban senki nem akarja megoldani
ezt a helyzetet. Akarat kellene, hogy
egy olyan helyi tanácsi határozatot
hozzanak már végre, amit láttamoz
a prefektus. Mindenik határozatban
találnak valami hibát, ami további
akadályt jelent. Nemcsak a katolikus iskoláról van szó, hanem az
egész vásárhelyi iskolahálózatról,
ami függőben van. A szülők naponta érdeklődnek, hogy mikor jelenik meg az induló kilencedik
osztályokról szóló füzet. Mit mondhatok nekik? – tette fel a kérdést
Illés Ildikó.
Ioan Macarie főtanfelügyelőt a
kijárattól térítették vissza.
– Nincs mit mondjak, eleget beszélgettünk a tanácskozás során. Én
azt várom, hogy adják a kezembe az
iskola törvényes alapító okiratát,
hogy feloldjam a helyzetet, ami az
egész megye gyermekeit érinti. Hét
hónapja tárgyalunk egy sürgősségi
esetről, amelynek kapcsán az a véleményem, hogy meg kell találjuk
az iskola működésének a törvényes
formáját. A tanfelügyelőségnek van
egy súlyosabb problémája is, 4860
nyolcadik osztályt végzett diák nem
tudja, hogy melyik iskolába iratkozhat be. Az iskolahálózat tervezetét
április 6-án nem szavazták meg a
helyi tanácsosok, és azóta sem kaptam semmilyen hivatalos átiratot,
amelynek alapján közzétehetném az
induló kilencedik osztályok jegyzékét.
A felvetésre, miszerint a tanfelügyelőség tiltotta meg, hogy a katolikus iskola cikluskezdő osztályaiba
beírassák a diákokat, Ioan Macarie

megerősítette, hogy az intézmény
vezetőtanácsa még januárban elfogadta a tiltásra vonatkozó 70-es
számú határozatot, arra hivatkozva,
hogy nincs az iskolának alapító okirata, ezért egy törvénytelenséget
nem lehet egy másik törvénytelenséggel helybenhagyni. A tanfelügyelőség
vezetősége
2015
augusztusában nagy hibát követett
el, amikor hivatalos okiratot adott
ki az iskola megalapításáról egy
olyan tanácsi határozatra hivatkozva, amely az iskolahálózat átszervezéséről és nem a katolikus
iskola megalapításáról szólt, ami a
jelenleg folyó bűnügyi kivizsgálás
tárgyát képezi.
Hamis információ, hogy a diákok
el kell hagyják az iskolaépületet. A
427 diák ugyanabban az épületben
fog továbbra is tanulni, ahol minden
körülmény adott számukra – tette
hozzá Ioan Macarie.
– Ha a helyi tanács úgy gondolja,
hogy az iskola törvényesen működik, ami az ő hatáskörükbe tartozik,
akkor miért hozott határozatot a
megalapításáról? Várom a minisztérium utasítását, hogy ismerjék el
a diákok tanulmányainak az érvényességét, és az iskolát csatolják
egy olyan oktatási intézményhez,
amely törvényesen működik –
hangsúlyozta a főtanfelügyelő.
Dr. Holló László, az Erdélyi
Római Katolikus Státus Alapítvány
igazgatótanácsának elnöke szerint,
ha a különböző dokumentumokat
jóindulattal összeolvassák, akkor a
katolikus iskolával kapcsolatban
nem támasztható semmilyen kifogás.
– Az ülésen több illetékes részéről is elhangzott, hogy a katolikus
iskola jelenleg a megfelelő jogi keretek között működik. Ennek alapján nem is értem, hogy miről
beszélünk. Nekem az volt a javaslatom, hogy az iskola jövőjét illetően az volna a legegyszerűbb és a
legvilágosabb megoldás, ha a tanfelügyelőség feloldaná a beiskolázást akadályozó tiltást.
A nuncius hangsúlyozta, hogy az
egyházjogban van egy olyan fogalom, hogy sanatio in radice, ami azt
jelenti, hogy gyökérben való orvoslás. Tehát, ha valamilyen adminiszt-

A június elsejétől hatodikáig
terjedő, hivatalos munkaszüneti napokká nyilvánított kisvakációt megelőző napra
időzítette a Maros megyei
prefektusi hivatal a kétnyelvű
utcanévtáblák eltávolítására
szóló utasítást. Vass Levente,
az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke szerint
a prefektusi átiratban megjelölt hivatkozás tanulmányozását követően dönt majd az
érdekvédelmi szervezet a következő lépésről.

szervezet értesülése szerint a Maros
Megyei Prefektúra utasította a polgármesteri hivatalt a táblák leszerelésére, így nem csak a helyi
önkormányzat, hanem a prefektus
hozzáállását is elítélik ebben a kérdésben, hiszen a törvények jóhiszemű értelmezése lehetővé teszi a
kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését, ugyanis Marosvásárhelyen él a
legnagyobb magyar közösség Romániában, a lakosság közel fele magyar.
A képviselő megkeresésünkre elmondta, amint jelezték az akciót, a
városi szervezet vezetősége azonnal
intézkedett, leállították a táblákat
leszerelők tevékenységét, így egyelőre csupán három kétnyelvű utcanévtáblát távolítottak el, kettőt a
Dózsa György utcában és egyet az
Avram Iancu Iskolaközpont épületéről. Mivel a polgármester szerdán
már nem volt telefonon elérhető, emailben próbáltak az intézkedés
hátteréről tájékozódni, ugyanakkor
a prefektushoz is írásban fordultak.
Szűkszavú prefektusi átirat
Pénteken, a múlt hét második hivatalos munkaszüneti napján megkapták a prefektus válaszát –
amelyet a polgármesteri hivatalnak
és a polgármesternek címzett –,
amelyben egy nem titkos dossziéra
hivatkozott a kétnyelvű utcanévtáblák eltávolítása kapcsán, anélkül,
hogy a benne foglaltakat részle-

tezné. A május 29-i keltezésű 7-es
számú dosszié egy május 24-i beadványra hivatkozik, melynek iktatószáma: 7945/SVI, és a szűkszavú
prefektusi átirat szerint a municípium egyes épületeire kihelyezett
feliratok ellenőrzése során kifogást
emeltek a Dózsa György utca teljes
hosszában a román nyelvű felirat
alá kihelyezett magyar nyelvű feliratok ellen. A prefektusi átirat felszólítja az önkormányzat vezetőségét, hogy a felszólítást követő
három napon belül távolítsák el a
magyar nyelvű feliratokat a Dózsa
György utca teljes hosszáról.
Ugyanakkor az önkormányzat
ugyanebben az időben (három nap)
tájékoztassa a prefektúrát az intézkedés foganatosításáról – áll a Lucian Goga prefektus kézjegyével
ellátott átiratban.
„A feliratoknak
vissza kell kerülniük!”
Vass Levente parlamenti képviselő kifejtette, mindaddig, amíg a
szóban forgó dossziét nem tanulmányozzák annak érdekében, hogy kiderüljön, konkrétan mire is alapozta
a prefektus az utasítást, a szervezet
vezetősége kivár. Az említett beadvány vagy dosszié tartalmát a hivatalos munkaszüneti napok befejeztével,
ma, kedden délelőtt az első órákban
kézhez kaphatják, és annak függvényében döntenek a következő lépés- A 2014-ben felszerelt táblát távolították el

Eltávolíttatnák a Dózsa György utca kétnyelvű névtábláit

A kormánymegbízott utasítása

Szer Pálosy Piroska

A Marosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatal múlt hét szerdáján, május
utolsó munkanapján elkezdte leszerelni a Dózsa György utca román és
magyar nyelvű utcanévtábláit, helyükre csak román nyelvű táblákat
helyeztek ki.
Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke
közleményében
felháborítónak
tartja, hogy az önkormányzat még
azokat a kétnyelvű utcanévtáblákat
is leszereli, amelyeket többéves
küzdelmet követően függesztettek
ki, miközben a városban a mai
napig kevés olyan utca van, ahol
valós kétnyelvű felirat jelölné a
megnevezését. Az érdekvédelmi

ről. A Dózsa György utcára helyi tanácsi határozat nyomán 2014-ben kerültek fel a kétnyelvű feliratok, az
akkori ígéretek szerint ezek kihelyezése az első lépés kellett volna legyen, az első körben olyan utcák
feliratait „kétnyelvűsítették”, amelyeket magyar történelmi személyiségekről neveztek el. „A kétnyelvű
utcanévtáblák ügye az említett 2014es táblacserék után nem sokat lépett
előre, ami önmagában is aggasztó, de
az önkormányzat szerdai lépését botrányosnak tartjuk” – hangsúlyozta az
érdekvédelmi szervezet marosvásárhelyi vezetője. A közösség iránti tisztelet jele lenne a kétnyelvű

A kérdésre, hogy viszi-e előre az
ügyet a szerdai megbeszélés, Hermann Mark Christian, a Szabad
Emberek Pártjának képviselője,
aki a megoldásként elhangzott
szinte valamennyi lehetőséget kipróbálta, a következőképpen válaszolt.
– Ha a pápai nuncius álláspontjára gondolok, akkor valószínűsítem, hogy igen, ha más
intézmények hozzáállását tesszük
figyelmesebben górcső alá, akkor
azt mondhatjuk, hogy ugyanott tartunk, mint hét hónappal ezelőtt. Ma
sem történt más, mint hogy az érintett intézmények képviselői –
tanfelügyelőség, városvezetés, prefektúra – egymásnak dobálták át a
felelősséget. Építő hozzáállása a
nunciusnak volt, aki feltette az i-re
a pontot, amikor kijelentette, hogy
az ügy megoldása érdekében elsősorban jó szándékra és jóhiszeműségre van szükség minden érintett
fél részéről. A jogi vetületet illetően
egyszerűen egy olyan döntés elfogadása szükséges, ami egy tollvonással korrigálja az eddig elkövetett
hibákat. Mi erre vonatkozóan benyújtottunk két határozattervezetet
a május 2-i oktatásügyi minisztériumi tárgyalás szellemében, a tárcavezetőtől május 8-ig, majd május
15-ig kapott határidőn belül. Ehhez
képest mintha mi sem hangzott
volna el Bukarestben, a határozattervezeteinkre küldött átiratában a
prefektúra a határidőket mint jogfosztó tényezőket hozta fel az elutasítás megindoklásaként. Lassan már
úgy érzem, hogy bármit is próbálunk az iskola megmentése érdekében kezdeményezni, egyesek
eldöntötték, hogy mindenáron szétszedik, és más tanintézményekhez
csatolják, hogy megszűnjön mint
önálló jogi személyiség. Értem a
szülők aggodalmát, mivel több
ízben számos helyről számos ígérettel hitegették őket, hogy minden
rendben lesz. Ezzel szemben az ígéreteket folyamatosan megszegték,
és érthető az aggodalmunk, hogy
miután ideiglenesen megszüntetik
mint önálló jogi személyiséget, és
egy másik iskolához csatolják, valaha még létrejöhet-e önálló katolikus líceumként, ahol gyermekeik
abban a szellemben folytathatják tanulmányaikat, ahogy ők azt elképzelték.

utcanévtáblák kifüggesztése, ezért
érthetetlen ez az újabb akció, amit
épp akkor kezdeményeztek, amikor
Miguel Maury Buendía érsek, a Vatikán romániai apostoli nunciusa a
marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum megmentése érdekében munkamegbeszélést tartott a
megyeszékhely elöljáróival és egyházi vezetőkkel.
Vass Levente hangsúlyozta, a
marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet
mindent meg fog tenni azért, hogy
az eltávolított magyar feliratok
visszakerüljenek a helyükre, ha
szükséges, újabb helyi tanácsi határozatot kell foganatosítani.

Fotó: Nagy Tibor (archív)
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Erdélyi pünkösdi királynék és királyok száz esztendeje

Barabás László

Milyen lehetett a pünkösdi
királyság?
„Az es csak olyan, mint a pünkösti
királyság” – hallottam gyermekként
gyakran a családi házban és az utcabeli, falubeli felnőttektől Parajdon az
1950-es években. Amire mondták, az
mindig gyorsan véget ért, nem tartott
tovább két-három napnál. Apám példáiból néha örülni is lehetett volna a
rövid, de jó világnak, történetei
mégis inkább elszomorítottak. Egyszerre vonzott és taszított hát ez a titokzatos, de valahol létezőnek vélt
királyság. Az viszont meg sem fordult a fejemben, hogy én is lehetnékefféle illékony királyság lakója,
netán a királya is. Akkor még nem
tudhattam, hogy azok a felnőttek,
akik a rövid pünkösdi királysággal

Siklódi királynézó menet 2017 pünkösdvasárnapján

fel a szakirodalomban azt is, hogy a
hesspávázás során elhangzó népdalokat a Sóvidékkel érintkező néprajzi
vidékeken olyan jeles népzenekutatók jegyezték le a 20. század elején,
mint Vikár Béla és Kodály Zoltán.
Bartók Bélának annyira megtetszett
a „pávanóta”, hogy dallamát egyik
zongoraművében feldolgozta. Volly

Gyergyóalfalvi kicsi királynék a templom kapujában (2009)

példálóztak, fiatalságuk idején lehettek, sőt bizonyosan voltak is pünkösdi királyok és királynék, csak
nem beszéltek róla. Amúgyis egy
másik királyságban éltek néhány
napig, hétig, a pünkösdi népszokáséban: a királynézásban, „hesspávázásban”.
Felfedezni, ami a miénk
A királynézás, hesspávázás szülőfalumbeli és a szomszédos alsósófalvi énekes, dramatikus szokását
később kellett „felfedeznem”, az
egykori királynékkal, királyokkal
folytatott beszélgetések és a téma
szakirodalmában való tájékozódás
alapján. A legidősebbek visszaemlékezései az első világháború körüli
időkből valók, ők is gyakorolták, éltették, kedvelték ezt a játékot. Pünkösd ünnepén mindkét faluban a
tíz-tizenkét éves leányok – nyolcantízen – királynézó menetekbe szerveződtek. A legkisebb közülük a
királynő, a nagyobbak a zászlóvivők.
Alsósófalván a lakodalom szereplőinek mintájára koszorúslány vagy
kisnyoszolyó is volt a menetben. Fiú
viszont csak egy, a király. S ha nem
akadt vállalkozó kedvű fiú, leányka
is öltözhetett királynak. Alsósófalván
pünkösd elsőnapján, Parajdon másodnapján a reggeli órákban énekelve bejárták a falu utcáit. Az
énekük hallatára az utcára gyűlt falubeliek, járókelők pénzadománnyal
jutalmazták őket, ezt testvériesen elosztották. A hesspávázók éneke ismert népdalok, párosító énekek
füzére. Ugyanarra a dallamra énekelték a „Hess páva, hess páva” majd a
„Ludaim, ludaim”, végül „A pünkösdi rózsa kihajlott az útra” kezdetű
párosító éneket. Ujjongva fedeztem

István 1938-ban egy népszerűsítő kiadványban közölt adatokat a parajdisófalvi játékról. Ezeket az énekeket
Sóvidéken a hesspávázás szokása
őrizte meg, szokásköltészetté váltak.
Az én nemzedékem
nem királynézhatott
– ezt sokan elmondhatják mindkét
faluban, akik az 1950-es, ‘60-as
években kellett volna királyok és királynék legyenek. Ezek közé tartozom magam is. Nem olyan időket
éltünk akkor, hogy a parajdi utcákon
királyok és királynék, zászlósok sétálhattak, énekelhettek volna pünkösd ünnepén. Gyaníthatóan ekkor
változott meg a szokás neve is királynézásról hesspávázásra, hiszen
az idősek királynézásként emlegették. Pünkösdről csak a templomban
és a családban lehetett beszélni. Egyházi ünnephez tartozó szokásként
mindkét faluban betiltották. Nem
tudhatom, hogy felsőbb utasításra-e
vagy egyéni önszorgalomból, ebben
az iskola akkori vezetői mutatták
meg hatalmukat. Az akkori hatalom
többi embere is, persze. Alsósófalván
az egyik akkori hesspávázó csoportnak, akik mégis elindultak, máig fájó
emléke, hogy a milicista elkobozta
az énekléskor gyűjtött kevéske pénzüket.
„Pünkösd a leányoké”
„Húsvét a fiúké, pünkösd a leányoké”
– találta fején a szöget megállapításával Kacsó Rebeka néni, akit az
1970-es évek közepén már a néprajzi
gyűjtés szándékával faggattam Alsósófalván. Akkor már újból hesspáváztak, Parajdon csak szórványosan,
néhány hagyományőrző család biztatta erre gyermekeit a Zsögöd vagy

Hagyományos hesspávázó menet Alsósófalván (2011)

A fényképeket a szerző készítette.

a Bábirkó utcában, Alsósófalván viszont már tíz csoport is indult, a legidősebbek tizenegy évesek, a
legfiatalabbak óvodások voltak. Ők
viszont már nem ismerték a hesspávázó ének egyik részletét, amit Rebeka néni királynézása idején még
fújtak a sófalviak: „ Nem anyától lettem,/Rózsafán termettem,/Piros pünkösd napján/ Hajnalban születtem”.
Ki lehet ez a titokzatos lény, ő lenne
a pünkösdi királyné? Róla énekeltek
a dunántúli és a háromszéki pünkösdi játékokban, a magyar néprajzi
tájak szélső pontjain is bukkantam
egy-egy nyomára különböző gyűjteményekben. De ne menjünk olyan
messzire, nézzünk körül a szomszédos falvakban. A legidősebbek viszszaemlékezése szerint a 20. század
elején Felsősófalván is élt a szokás,
sőt Szovátán is, de azóta kikopott az
élő gyakorlatból. A Három hegyen
túli Siklódon viszont, ahová többször
átgyalogoltam, bárkit kérdezhettem
az idősebbek közül, mindenki élete,
fiatalsága egyik felejthetetlen élményeként beszélt „a pünkösdi királynézóról”. A 20. század elején két
korcsoport is járt királynézni, a nagylányok és legények illetve a kisebbek, a konfirmálás előttiek. Siklód
akkor népes falu volt, mindhárom
nagyobb utcából – Alfalu, Papszer és
Murva – több királynézó menet indult. A leányok egyik kisebb társukat
királynénak tették, fejét virágkoszorú
díszítette, a nagyobbak kőhímes abroszokból alakított zászlót vittek. A
királynékat és a zászlósokat kétoldalt
legények és fiúgyermekek hada kísérte. Az ő dolguk az volt, hogy védjék a királynékat, mert a felnőttek,
tréfából, játékosan megpróbálták ellopni őket. A királynézó menet katonás rendben bejárta a falut, majd a
mezőre tartott. Egy forrás mellé letelepedtek, virágot szedtek, énekeltek
és táncoltak. Estefelé hazatértek. Egy
tágas csűrben a szülők akkorra már
megterítették az asztalt, amelynek
legfőbb étele a zsemlekása és a prémesnek nevezett ünnepi kalács volt.
A közös étkezés után kezdődött a hagyományos pünkösdi tánc, külön a
nagyoknak és külön a „kicsideknek”.
A siklódi királynézásban viszont
hiába kerestem a másik két sóvidéki
faluban szokásos énekeket, itt a Leng
a lobogó, megperdül a dob kezdetű
indulót és Gyulai Pál Árnyas erdőben szeretnék élni nyáron át versének folklorizálódott változatát
énekelték, valószínűleg iskolai hatásra. A második világháború után
már csak a kisebb korcsoportok királynéztak, majd az 1970-es években a gyermekek elfogytával
spontán formájában szórványossá
vált, ideig-óráig az iskolai tánccsoport éltette.
A gyergyói királynéültetés
Kereshetünk-e pünkösdi királynékat távolabbi falvakban és régebbi
leírásokban is? A kilencvenes évek
elején a Sóvidékkel szomszédos, de
Bucsin-tetőn túli gyergyói falvakban
kezdtem érdeklődni. Segítségemre
volt Tarisznyás Márton kutatása, miszerint „a pünkösdikirályné-választás halvány emlékei még a múlt
századi gyergyói hagyományanyagban is felötlenek”. De nagy meglepetésemre Gyergyóalfaluban nem
„halvány emlékekkel”, hanem élő
népszokással találkoztam. A szokás
neve itt: pünkösdikirályné-ültetés.
Az idősebbek használják a májusi királynéasszony-ültetés megnevezést
is, a középkorúak ajkán a neve kicsi
királynézás, kicsi lakodalom vagy
egyszerűen lakodalom. A szokásjáték abból áll, hogy pünkösd első napján délután falurészenként, utcánként
egy-egy háznál összegyűjtik az
abban az évben elsőáldozó hét-

nyolc-tíz éves gyermekeket. Közülük egy menyasszonyt és egy vőlegényt, más szóval pünkösdi királynét
és királyt öltöztetnek, a többiek a
násznép. Énekelve a templomba vonulnak, a lelkész gyermekmisén
megáldja őket. Hazafelé lakodalmi
énekeket énekelnek és a lakodalomban szokásos módon „rikoltoznak”.
Otthon lakoma várja őket: a szervező
nagyobb leányok és a szülők pattogatott kukoricával és innivalóval
vendégelik meg a násznépet. Az udvaron játszanak, táncolnak estig. Így
történt a királynéültetés 1993 pünkösdjén az Alszegen Nagy Gergelyéknél és a következő években,
évtizedekben, napjainkig faluszerte,
hiszen minden évben megtartják, és
többször dokumentálhattam. De
nemcsak Gyergyóalfalu sajátja a királynéültetés, a visszaemlékezések
szerint hasonló formában élt a két világháború között a szomszédos Szárhegyen és Csomafalván is. Orosz
Klára beszélgetőtársam az 1940-es
években többször volt királyné Szárhegyen, és Farkas Juliánna is ugyanebben az időben Csomafalván, aztán
betiltották. Ha tovább keresnők a királynőket, átugorhatnánk Csíkba is.
Csíkkozmáson már 1692-ben egyházközségileg tiltották a királynéasszony-ültetést, tehát biztosan
lennie kellett a kedvelt rituális szokásnak. Csíkszentdomokoson és
Csíkmadarason nem pünkösdkor,
hanem egy későbbi nyári egyházi ünnephez, Szent János napjához kapcsolódó népszokásban, az ún.
angyalozásban tűnnek fel hasonló
szerepkörű királynék és királyok.
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bizonyítani, akik egy esztendeig a legénysereg vezetői lehettek.
Hagyomány és hagyományteremtés
az ezredfordulón
Pünkösdi királynéink most az ezredfordulón is élnek, fogyó-gyarapodó lélekszámban, menetben
énekelnek, játszanak, és mintha a királyaink is megszaporodtak volna.
Íme egy gyors körkép. Alsósófalván
az l970-es évek óta megszakítatlan a
hagyományos hesspávázás, az iskola
és a szülők együttes ösztönző hatásának köszönhetően. Felsősófalván néhány évig felújították, aztán újból
abbamaradt. Parajdon a spontán
módon hesspávázó csoportok mellett
Kelemen Magdolna óvónő és a Sótörő Egyesület szervezésében pünkösd másodnapjára fesztiválszerűen
összegyűjtik a környező települések
gyermekeit, akik szinte mind királynőnek és királynak öltöznek, közösen
felvonulnak,
bemutatják
műsorukat. Siklódon ez a szokás a
királynékorú leánykák elfogytával az
1980-as években teljesen megszűnt.
Értelmiségi kezdeményzésre újították fel 1998-ban úgy, hogy a Siklódról elszármazottak vitték haza
gyermekeiket királynézni, ennek
Nagy Lajos siklódi származású tanár
és a falu akkori lelkipásztora, Dezső
Tibor volt a kezdeményezője. A biztatás elmúltával egy évtizedig nem
gyűltek össze királynézóba, majd
2010 óta Balázs Dávid a siklódi pünkösdi szokásjáték ébresztője, animátora és egyben a hagyományok
szerint megtartásának őre is.
Gyergyóalfaluban és a közeli Borzontban minden évben több királyné
asszonyt ültetnek, sétáltatnak, ünnepelnek szép rendben, és közös utcabeli mulatsággal, gyermeklako-

Sok-sok királyné és király a parajdi forgatagban (2014)

Hová tűntek a pünkösdi királyok ?
Igaz, fel-feltűnnek a királyok is erdélyi magyar pünkösdi szokásainkban, de mintha inkább eltűntek
volna, legalábbis az utóbbi száz
évben, az eddigi néprajzi gyűjtések
alapján. Ez nem jelenti azt, hogy ne
lettek volna „teljes jogkörű” pünkösdi királyaink, vagyis ne létezett
volna a pünkösdikirály-választás
szokása az erdélyi magyarság körében is. A 19. század végén Harmath
Lujza tudósított arról, hogy a nyárádmenti falvakban pünkösdi királyt választottak a gyermekek köréből. A
három ünnepnapon ő vezette a játékokat, és rendszerint belőle lett később a legénybíró. Mégis azt kell
mondanunk, hogy a mellettünk élő
szászok körében gyakoribb volt és
tovább fennmaradt a legények pünkösdikirály-választása. Ez nemcsak
Pozsony Ferenc részletes kutatásai
alapján állítható, magam a dedrádi és
szásznádasi szászok második világháborúig gyakorolt, lófuttatásal választott pünkösdi királyaival tudnám

dalommal zárják a napot, mint annak
legutóbb a Beczevár utcában részese
lehettem. Szárhegyen 1990 óta a
Csíksomlyóról hazatérő gyalogos
búcsús fiatalok közül választanak
pönkösdi királyt és királynőt, nagy
ceremóniával és jókedvvel a marosfői pihenőhelyen, amint azt Becze
Tünde királynő és Kolcsár Ágoston
keresztalja-vezető elmesélte. A
másik pünkösdikirály-választáson
viszont magam is részt vettem. A
Székelykeresztúr melletti Székelyszenterzsébeten 2008 óta minden
évben megtarják a pünkösdikirályválasztást sok-sok ügyességi és bátorsági próba alapján, majd a király
királynőt választ magának a leányok
köréből. A hagyományteremtéstKincses Kálmán lelkipászor és Olga tiszteletes asszony honosította meg,
mindazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, amelyekkel az egykori
pünkösdi királyság járt. Népszokásaink élete napjainkban is folytatódik,
e néprajzi-kulturális és identitásbeli
jelenség bővebb elemzése ezutáni
feladatunk.

Székelyszenterzsébeti pünkösdi király, királynő és a hagyományteremtő Kincses Kálmán (2014)
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„Bújj, bújj, zöld ág”

Oktatási gondok a szórványban

Szerkeszti:Vajda György

Népi gyermekjáték-fesztivál

Állami, bentlakásos kollégiumi rendszer kellene

Összesen ötvennyolc magyar
diák érettségizett Szászrégen
két líceumában (a Petru Maiorban 17-en, míg a Lucian
Blagában 24-en humán és 17en turizmus osztályban). Az
idén a négy általános iskolában 66 diák végezte el a VIII.
osztályt (a Ceuşianu általános
iskolában 22-en, az Augustin
Maiorban 15-en, a Petru
Maior technológiai szakiskolában 16-an, míg a Florea
Bogdan általános iskolában
13-an). A kilátásokról Demeter Mária tanárnővel, az
RMDSZ oktatási alelnökével
beszélgettünk.

A látszat ellenére a helyzet nem
annyira rózsás – mondta az aligazgatónő, aki kifejtette, hogy sajnos
két iskolában már három éve nem
indult magyar felkészítő osztály. Az
idén két általános iskolában egy-egy
osztály lesz összesen, mintegy 45
gyerekkel. Ez sajnos a magyar tagozat leépülését jelzi. Az lenne jó –
mondja az oktatási szakértő – , ha
kisebb létszámmal ugyan, hiszen ez
az oktatás minőségének a javítását
is jelentené, de továbbra is sikerülne
mind a négy általános iskolában

megőrizni a magyar tannyelvű osztályokat. Volt egy olyan elképzelés,
hogy Szászrégenben a volt magyar
tanítóképző felé irányítsák a gyerekeket, és itt akkor létrejöhetne egy
„szászrégeni magyar iskola”, azonban ez azzal is járhat, hogy a másik
két iskolában a magyar tanároknak,
tanítóknak megszűnne a katedrájuk.
Tavaly a Lucian Blaga középiskolában alakították úgy a struktúrát,
hogy el akartak szakosztályokat
venni. Mindig a csökkentett létszámú magyar osztályokat érinti az
ilyen átalakítás, ezért erre is oda kellene figyelni – mondta Demeter
Mária, aki azt is hozzátette, nem
titok, hogy súlyos demográfiai leépülés van, a szászrégeni egyháziak
elmondták, évente mintegy 60 magyar idős embert temetnek, míg alig
20 keresztelő van. Ezért országos
szinten – és ez főleg az RMDSZnek kellene az érdeke legyen – szorgalmazni kellene a kollégiumi
rendszer kiépítését. A pedagógusszövetség gyűlésén szó esett arról is,
hogy a Szászrégen környéki
szórványvidékekről (Felső-Maros
mente, Görgény völgye, Mezőség
stb.) be kellene vinni a diákokat a
városba, azonban ennek a felelőssé-

Bizalomerősítés

Áprilisban volt az RMDSZ szászrégeni szervezetének tisztújító gyűlése. Az új elnök Márk Endre alpolgármester lett, aki a városvezetés mellett a magyar
közösség, a szervezet hitelének az erősítésén dolgozik.
Hat alelnököt választott, akik jól meghatározott területeken tevékenykednek. Makkai Alpár az ifjúságért
felel, ő a Szászrégeni Ifjúsági Szervezet (SZISZ) elnöke is, a nőszervezetet Mester Ibolya vezeti, aki szociális téren vállalt alelnökséget, a kulturális alelnök
Nagy Atilla történelemtanár lett, az irodavezető és oktatási felelős Demeter Mária tanárnő, a szervezési teendőket dr. Horváth Dániel látja el, míg a gazdasági
alelnök Kelemen Szabolcs. Még nincs megerősítve, de
az elnök azt szeretné, hogy Erőss Csaba legyen az
ügyvezető elnök, aki egyben vállalná a megyei szer-

gét és a költségét valaki fel kellene
vállalja. Kivitelezhetőbb lenne egy
olyan kollégiumi rendszer, amelynek alapján állami támogatással
szórványbentlakásokat építhetne a
közösség, és fenntartási költségre is
lehetne pályázni. Azok az oktatók,
akik a létszámcsökkentés miatt állás
nélkül maradnának, pályázhatnának
bentlakásos, kollégiumi oktatói állásokra, ahol iskola utáni foglalkoztatásban, programok levezetésében
vennének részt. Segíthetnék a diákokat abban, hogy a képességeiknek
megfelelő szakmát válasszanak,
ugyanakkor személyiségfejlesztő
tréningeket is tartanának. Ehhez
azonban ki kell dolgozni a bentlakásos, kollégiumi rendszer jogi és finanszírozási keretét, hogy hosszú
távon is működtethető legyen. És ez
azt jelenti, hogy állami fenntartást
kell biztosítani.
Sajnos Szászrégen és környéke is
hamarosan ebbe a helyzetbe jut. A
kollégiumi rendszer némiképpen
megfékezhetné az elvándorlást, beolvadást, a közösség leépülését. Ha
politikusaink nem lépnek, akkor
nem egészen egy évtized alatt a
Felső-Maros mentén sem lesz már
magyar – mondta Demeter Mária.

vezet, illetve a megyei tanács és a város között a kapcsolattartást.
Ami a tevékenységeket illeti, július harmadik hétvégéjén lesznek a szászrégeni városnapok. A „csapat”
azt a feladatot kapta, hogy minél több magyar jellegű
rendezvényt szervezzen. Hasonlóképpen, már dolgoznak a szeptember 1–3. között megrendezésre kerülő
szászrégeni magyar napok rendezvény szervezésén is,
ezt a munkát Bodo Zoltán koordinálja.
Márk Endre elmondta, hogy alpolgármesterként és
a szervezet elnökeként rétegtalálkozókat kezdeményez, szeretne külön-külön szóba állni a nyugdíjasok,
pedagógusok, vállalkozók és az egyháziak képviselőivel, hogy mind a városvezetés, mind a szervezet iránti
bizalmat visszanyerje.

Városfejlesztési tervek

Legutóbb Márk Endre-Dezsővel, Szászrégen alpolgármesterével
nem
sokkal
kinevezését követően beszélgettünk. Akkor még csak az
elképzelésekről beszélt. Most
örömmel tudatta, hogy azóta
több városfejlesztési terv kivitelezését sikerült beindítani, igaz, az eredmények
csak fél vagy egy év múlva
konkretizálódnak.

A legfrissebb információ szerint
az Országos Beruházási Alap (CNI)
elfogadta a szászrégeni nagypiac
felújítási tervének támogatását, így
egy hónapon belül a polgármesteri
hivatal meghirdeti a pályázatot a kivitelező kiválasztására. A tervek szerint az 1,5 millió eurós beruházással
egy zárt csarnokot építenek, amelyet

A nagypiac jelenlegi állapota

az EU előírásainak megfelelően rendeznek be, elkülönített helyiségekkel, ahol sajtféléket, húsokat,
zöldségeket lehet majd vásárolni. A
csarnok környékét a hivatal saját
költségén teszi rendbe. Az utca aszfaltozása, a járdák kövezése mellett
kültéri piacot is kialakítanak. A kiírásnak megfelelően a munkálatokat
fél év alatt kell befejezni, így ha minden jól megy, jövő tavasszal már
használható lesz az új piaci csarnok.
*
Jó irányba halad a központban
levő régi Patria mozi felújítása is.
Ugyancsak az Országos Beruházási
Alap támogatásával készül majd el,
mintegy 1,6 millió eurós beruházással. Amint korábban említettük, itt
egy kisebb vetítőterem lesz, a többi
helyiségekben előadótermek, az

Fotó: Vajda György

utca felőli részen pedig kereskedelmi helyiségeket rendeznek be. A
CNI szakértői pozitívan bírálták el
a látványtervet, ennek megfelelően
elkészítik majd – az új tűzvédelmi
szabályoknak is megfelelő – műszaki tervet, amellyel a finanszírozásra pályáznak.
*
Átalakítják a központi parkot
Egy – az átalakításal kapcsolatos –
tervet a város felküldött a megyei
főépítészhez, de a szakember elutasította azzal az indokkal, hogy a tulajdonképpen szovjet mintára a
szocializmusban kialakított park jelenlegi formáján semmit sem változtattak. A hivatal felvette a
kapcsolatot Klaus Birthler szászrégeni műépítésszel, akinek a kezdeményezésére pár évvel ezelőtt
osztrák és magyarországi műépítész
egyetemisták nyári gyakorlaton vettek részt, s akik elkészítették a központi park korszerű terveit. Ezek
alapján nyújtják majd be a megyei
főépítészhez az új tervet, amely, remélik, megfelel az elvárásoknak. A
kivitelezés mintegy 300.000 euróba
kerülne, ezt a polgármesteri hivatal
saját költségvetéséből szeretné finanszírozni.
*
Az alpolgármester elmondta, folyamatban van néhány utca teljes
felújítása. Jelenleg a szászrégeni
Munkás utcában dolgoznak, ahol
kicserélik az ivóvíz- és csatornahálózatot, mind az úttestet, mind a járdát felújítják. Hasonló munkála-

Május 30-án a szászrégeni
Eugen Nicoară Művelődési
Házban szervezte meg a megyei főtanfelügyelőség a kis
tehetségek népi gyermekjáték-fesztiválját, vetélkedőjét,
amelynek házigazdái Szászrégen körzet óvodapedagógusainak közössége volt.
Görög
Programvezetők:
Tünde, Sükösd Angela, Simon
Szabolcs.

Tulajdonképpen a vetélkedősorozat záró megyei szakaszán részt
vevő óvodások találkoztak a szászrégeni színpadon, azok, aki továbbjutottak a helyi, illetve körzeti
szakaszon – tudtuk meg Görög
Tünde óvónőtől, a rendezvény főszervezőjétől. Összesen tíz, 5-6
éves óvodásokból álló csapat vett
részt. A szavaló-, illetve mese-, valamint gyerekdalversenyek mellett
ez a harmadik olyan vetélkedő, ahol
az óvodásoknak és az oktatóknak
lehetőségük van számba venni
mindazt, amit tanítanak a tanév
során. Minden évben más-más körzet látja vendégül a vetélkedőt
(többek között Erdőszentgyörgy,
Szováta, Marosvásárhely). Az idén
a szászrégenieknek sikerült pályázatot nyerni, amelyet a szaktárca támogatott. A gyermekjátékverseny
mellett ezúttal rajzvetélkedő is volt.
A gyerekeknek hagyományos népi

A központi park

tokat végeznek az abafájai Jéghegy
(Gheţarului), a Temető és a Margaréta utcákban. A munkálatokat a
Regionális Fejlesztési Ügynökség
támogatja a szaktárca költségvetéséből. Nemsokára hozzáfognak a
tranzitforgalmat lebonyolító Akácos
utca felújításához is. A munkálatok
miatt akadozni fog majd a teherforgalom az ipari zónában. Jelenleg az
ehhez szükséges engedélyeket
váltja ki a hivatal a különböző szakhatóságoktól.
*
Márk Endre arról is tájékoztatott,
hogy átadták a norvég alapból támogatott bölcsődét. A vadonatúj
épületben 27 gyereket gondoznak.
A finanszírozó feltétele volt, hogy
közülük legalább hét hátrányos szociális helyzetben levő (roma) legyen.
*
Az első világháborúban elesettek

tárgyakat és eszközöket kellett rajzolniuk, és postán beküldeniük a
szervezőknek. Ezt egy bírálóbizottság értékelte, élén Haller Katalin
szaktanfelügyelővel. A zsűri tagja
volt még Petru Maria, a szászrégeni
4-es napközi otthon igazgatónője,
valamint Varga Kinga és Szabados
Márta régeni óvónők.
A fesztiválon az óvodások csoportonként mutatták be az általuk
betanult népi gyerekjátékokat. A
zsűri hangsúlyt fektetett a népviseletre, a szép beszédre és az éneklésre. A szervezők szerint ezen a
szakaszon nincsen helyezés, hiszen
aki ide eljutott, az mind nyertesnek
számít. A szünetben a gyerekeket
Simon Szabolcs néptáncoktató
tanár szórakoztatta. Részt vettek a
marosvásárhelyi 15-ös számú napközi otthon (óvónők: Máthé Klára,
Dobos Orsolya Beáta), az Arlecchino óvoda (Iszlai Hajnal, Sárosi
Tímea), a Méhecske napközi otthon
(Dóczi Éva, János Gizella), a Tholdalagi Mihály óvoda (MoldovanMátyás Judit), valamint a
gernyeszegi (Veress Reghina Júlia,
Portik Imola), a kendi (Nagy
Edith), a magyarsárosi (Albu Tünde
Réka), a szovátai S. Illyés Lajos
(Fülöp Adreea, Lukács Kinga) óvodák, a marosludasi Elvarázsolt Házikó napközi otthon (Herczeg
Gerlinda, Kodori Olga).

emlékoszlopa miatt késett mintegy
két hónappal a több mint két éve tervezett körforgalom kialakítása a
görgényszentimrei eltérőnél. Amint
korábban írtunk róla, a város Marosvásárhely felőli kijáratánál, a radnótfájai kultúrotthon előtti –
Görgényszentimre felé vezető út –
kereszteződésnél körforgalmat szeretnének kialakítani, hogy megkönnyítsék
a
tehergépkocsik
közlekedését a város ipari negyede
felé. Elkészültek a tervek, azonban
két hónapot kellett várni, ameddig a
művelődésügyi és a honvédelmi minisztérium jóváhagyta az emlékoszlop elköltöztetését. Időközben a
gázvállalatnak az egyik fővezetékét
is tovább helyezték. Az alpolgármester szerint a saját költségvetésű,
mintegy 1,2 millió lej értékű munkálatot hamarosan megkezdik, és
ettől számítva mintegy négy hónap
alatt be is fejezik.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1283. sz., 2017. június 6.
Lakatos István

Halászmadár

Széttépték már a bárány
percet farkas telek,

emlékeink folyói

rút sebtől véresek.
Mederkavics szemekben
ordas habok alatt,

fuldokló sárga lángok

ezért csillámlanak.

Tolladba burkolódzó

boldogtalan madár,

új szívet fölhalászni

karmod hiába vár.

Védőn szárnyadba vonni
(s látni!) féltél vajon?

Holott őrizni fészked

lett volna buzgalom.

Fent, mennyei folyóknak

vízbe merült egén

– zsákmánytalan tükörkép –
gázolsz vak szürkegém.

90 éve, 1927 áprilisában született Bicskén a Kossuth-díjas
költő (elhunyt 2002-ben, Budapesten).

Keresztes Franciska

A közönségből közösség lesz

Mellékletünket a marosvásárhelyi várban látható Salvador Dalí-kiállítás anyagával illusztráltuk

Interjú Mohácsi János rendezővel

Az öreg hölgy látogatására készült a Tompa Miklós
Társulat: május 26-án került sor a 2016-2017-es
évad utolsó nagytermi premierjére. A 20. század
közepén aktív svájci drámaíró eredetileg tragikus
komédiaként meghatározott művének színpadra
állítását Mohácsi János jegyzi, aki a tavalyi évadban tette tiszteletét először Marosvásárhelyen
Az üvegcipő című előadás rendezőjeként. A főpróbahéten kelt beszélgetésen szó esett arról, hogy hogyan választ szöveget, mi történik vele a próbák
alatt, miért jó a sok ember a színházban (színpadon
és nézőtéren is), és közben az is elhangzik, hogy a
színház leginkább a szerelemhez hasonlít. Az alkotók az egyszerűség kedvéért a produkciót Öreg
hölgy néven emlegetik, így teszünk most is.

– Másodjára jársz Marosvásárhelyen a Tompa Miklós Társulatnál, minek köszönhető, hogy visszatértél?
– A meghívásnak. Előző alkalommal jól dolgoztunk a társulattal, hát miért ne dolgoznánk most is jól? Arról, hogy ők
mit éreznek, nem tudok nyilatkozni, de nekem az az érzésem,
hogy jól működünk együtt.
– A szöveg a te választásod volt? Volt esetleg más opciód
is Friedrich Dürrenmatt Az öreg hölgy látogatásán kívül?
– Igen, én választottam, és el kell mondjam, hogy nagyon
komoly versenytársa volt, mégpedig Katona József Bánk
bánja, de végül nem az utóbbi nyert. Ez kémia kérdése, aminek része az is, hogy éppen mit gondolok a társulatról: melyik darabbal rezonálnának jobban. Nincs racionális oka a
darabválasztásaimnak. Leginkább a szerelemhez tudnám hasonlítani. Lehet viszont, hogy jobban jártam volna a Bánk
bánnal, mert kevesebb szereplő van benne.

Fotó: Nagy Tibor

– Az Öreg hölgynek két markáns főszereplője is van. Ezek
szerint már előre megvoltak a főszereplőid is?
– Igazából nagyon sokáig a Bánk bánról tárgyaltunk, de
aztán jött a „megvilágosodás”. Berekméri Katusban és Kilyén Laciban biztos voltam. Emiatt is döntöttem végül az
Öreg hölgy mellett. Már régóta „szaglászom” ezt a darabot.
Az első rendezéseim között volt egy másik Dürrenmattdarab, A nagy Romulus [kaposvári Csiky Gergely Színház,
1991], amit biztos, hogy meg fogok csinálni még egyszer. Az
Öreg hölgy azóta ott van a fejemben, márpedig ez nem most
volt. Egyébként sok gond van vele. Abban a formájában,
ahogy Dürrenmatt megírta, nem nagyon lehet színpadra
tenni, mert helyenként rettentő poros vagy éppen szájbarágó.
Ugyanakkor az alapproblematikája, a kérdésfölvetése annyira
erős, mint egy véres, antik görög drámáé. Igyekeztünk enyhíteni a didaxis élét, több szereplőt vonultattunk a színpadra,
olyanokat is, akik Dürrenmattnál nem jelennek meg, pedig
nem szűkölködik szereplőkben.
(Folytatás a 8. oldalon)

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ___________________________________________________ 2017. június 6., kedd

A közönségből közösség lesz

(Folytatás a 7. oldalról)
– Az előadásaidhoz választott drámák
rendszerint alapanyagul szolgálnak, és Mohácsi István állandó dramaturg munkatársaddal
folyamatos
átírásoknak,
változtatásoknak vetitek alá – a próbafolyamat alatt, menet közben is. Ez a bizonyos
„porosság” indokolja a drasztikus beavatkozásokat?
– A saját szövegeimet sem tekintem szentnek. Az a fontos, ami a próbán jól áll a társulatnak. Az a mérvadó, hogy minél
hatékonyabb, minél tömörebb legyen a szöveg. Akkor is, ha sokat beszélnek, ne csupán
csacsogás legyen a színpadon, hanem a legeldugottabb megszólalásnak is háttere, közölnivalója legyen. Ezenkívül meg persze
vannak olyan mondatok, amiket ma már nem
lehet elmondani. Ha erre most azt mondjuk,
hogy durván beavatkoztunk, akkor képzeld
el, mi történne a Bánk bánnal. Azt már most
biztosan tudom állítani, hogy kiirtanám belőle a jambust, mondhatóvá tenném a szöve-

Demény Péter

get, behoznék új szereplőket, és egyetlen éjszakába tömöríteném a dráma borzalmasan
hosszú idejét. Szóval, ahhoz képest, most egy
nagyon finom ráncfelvarrás történt.
– Hasonlóan népes szereposztással (harminckét nevesített szereplővel) dolgozol, mint
tavaly Az üvegcipőben. Mi indokolja azt,
hogy előszeretettel használsz több szereplőt,
mint amit a dráma előirányoz? Szereted, ha
sok ember van a színpadon?
– Ebben az esetben azt a kérdést kell föltennem, hogy egy kb. öt-tíz ezer fős kisvárost
hány ember tud színpadon megjeleníteni.
Elég-e, ha nyolcan vannak, vagy jobb, ha tizenketten. De az is lehet, hogy néggyel is
meg lehet oldani. A több ember a színpadon
– persze, ha mindvégig életben tudod tartani
őket – jobban képes jellemezni egy tömeget,
mint a kevesebb. Azt a jellegzetesen magyar
nyelvű várost és lakosságát, amit Dürrenmatt
nyomán rajzoltunk meg ebben az előadásban,
nem tudom jellemezni azzal az öt polgárral,
akit a szerző beleírt a darabba. Egészen egy-
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szerűen kevés. Persze tudom, hogy magammal babrálok ki, mert minden színpadra belépő ember exponenciálisan emészti a
próbaidőt. Mindenkit mindenkivel viszonyba
kell hozni, ezért sok embernek sokszorosan
több próbaidő szükséges. Úgyhogy ennek
megvan a rossz oldala is. Ugyanakkor amikor
egyszer Kaposváron dolgoztam, negyven
prózai szereplő volt a darabban, és bizony
mind meg is szólaltak, büszke voltam arra,
hogy ennyi embert egyszerre a „levegőben
tudok tartani”. Ahhoz képest végül is most
kevesebben vagyunk. A társulat nem gyakorlott ebben a fajta munkában, ezért nagyon sok
munkát és brutális koncentrációt igényel.
– Egy régebbi interjúdban mondtad [magyarnarancs.hu, 2012], hogy nem használsz
olyan nyelvet, hogy ne lehessen érteni, és
hogy általában szeretni szokták az előadásaidat, mind a szakma, mind pedig a közönség.
Ezt Az üvegcipő is igazolja, hiszen mindig
telt házzal megy, és nagyon kedvelt a vásárhelyi közönség körében. Minek köszöhető
szerinted ez? Nyílt célod az, hogy minél szélesebb körben legyen befogadható az, amit
csinálsz?

– A színház a közönségnek készül. Akkor
dolgozom jól, ha a kelleténél jobban nem
osztom meg a közönséget. Biztos, hogy mindig van olyan egy előadásban, ami valakinek
nem tetszik. A legnagyobb sikerű előadásaimon is állt fel néző és vágta be döngve a nézőtér ajtaját, mert nem értett egyet azzal, amit
látott. Ez helyes. De lehetetlennek tartom azt,
hogy ne a közönség nagy részének szóljon.
Nem szeretem, amire azt mondjuk: ez azért
művészi, mert kevesen nézik. Én azt szeretem, ha sokan nézik, még ha stúdiótérről is
van szó. A sok emberből nagy közönség lesz.
Ha jól megy minden a színpadon, akkor a közönségből közösség lesz egy estére, ami döbbenetes élmény tud lenni mind a nézőknek,
mind a színészeknek. Szikra gyúl ki a nézőtér
és a színpad között, ami mind a kettőnek jót
tesz. Ezért szeretem a sok embert a színházban. Ez amúgy drámaelméleti probléma is. A
manapság „elborított szobrú” Lukács György
hajszálpontosan leírja a modern drámáról
szóló könyvének előszavában, hogy miért
kell a színháznak sok ember. Az, amit kevés
embernek játszanak, nem színház. A színház
a közösség művészete.

tek ki a darabból. Könnyen azonosíthatták
magukat Nagelschmidttel és Szervéttel, Dózsával és Apáczaival, a hátgerinc jó oldalán
álltak, s elhihették magukról, hogy ez mintegy
természeti törvény. Erről a hitről pedig sokan
nem hajlandók lemondani ma sem, következésképpen nem hajlandók belátni, hogy a magyarok éppoly esendő emberek, mint bárki
más.
És nincsenek kivételek. Berta siratja az
apját, ám amikor Claire Zachanassian súg a
fülébe ezt-azt, már azt köpi felé: „Dögölj
meg!” Igaz, végül, amikor a piros inggombok
ellepik Alfrédot, mégis sír, zokog, összegömbölyödik. Jó, ő kivétel, de Gáspár már
BMW-t vásárol a Claire pénzére, és Hajnika
összeborul Imrével, a temetkezési vállalkozóval. „Az élet megy tovább.”
„Mindig csak az örökös gyilkosság” – sa-

nyarog mögöttem egy hölgy az előadás egyik
legszebb pillanatában. Gondolom, a Szulejmánra vagy más ilyen problémátlanságokra
vágyik. Annak azonban nincs köze hozzánk,
és éppen ezért jó, nem másért.
Márai azt írja a Naplójában, a Besuch...
(Der Besuch der alten Dame a darab eredeti
címe) az egyetlen világirodalmi rangú Dürrenmatt-írás. Szerintem több van; ez azonban
feltétlenül világirodalmi magaslat. Modernizált és magyarizált, hogy megakadjon a torkunkon. És ne tessék azt hozni fel ürügyként,
hogy az előadás rossz, mert az is nagyon
rendben van. A hibát magunkban kell keresni.
És hazavinni néhány arcot. Kezdetnek elég
lesz Claire és Alfréd, Berekméri Katalin és
Kilyén László arca: a diadalmas zártság és a
határra érkezett szenvedés.

Belenyalunk a fagyiba –
Az öreg hölgy látogatása marosvásárhelyi előadásáról

Nézem a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kiváló előadását, és azon tűnődöm,
mennyire más színház volt az 1989 előtti,
mint a mai, és hogy ez vajon mit jelent.
Nem véletlen, hogy mindez éppen Az öreg
hölgy látogatásáról jut eszembe. Mert miközben nincs színház, amely ne rólunk
szólna, Dürrenmatt darabja valósággal belénk vágja: rólatok van szó! Ti vagytok ilyenek, te vagy ilyen: csak egy birka a többi
közül. Mindannyian megölnétek Alfrédot,
miközben az erkölcsről papolnátok, meg a
városotok felvirágoztatásáról, meg egyéb
blődségekről. Nem az érdekelne titeket sem,
ó, dehogy, hogy egy leányt harmincöt évvel
ezelőtt megerőszakoltak – arra ma is azt

mondanátok, amit egy hölgy idéz célzatosan
egy kamasz lánynak, ahogy jövünk ki szünetre: „Aki málnafagylaltnak öltözik, az ne
csodálkozzon, ha belényalnak”. A pénz érdekelne benneteket is, legyetek bár papok, magyartanárok, családorvosok, polgármesterek,
boltosok vagy csak a falu hülyéi. Az élet
megy tovább – ebbe a ragadozó közhelybe takarózva lihegtek a pénzért és teljesítitek egy
örökre megsebződött ember minden szeszélyét.
Arra jutottam, hogy a régi nagyok emlegetése csupa kényelem és önvédelem. Nem a
régi nagyokról van szó, hiszen aki Mohácsi
János előadását megnézi, az látva láthatja,
hogy a mai társulat kifogástalanul játszik.
Hanem arról van szó, hogy egykor, midőn (!)
bárki felment a színpadra, a magyarok jól jöt-

2017. június 6., kedd ___________________________________________________MÚZSA ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Esbé mint Svéd Böske

Sebestyén Mihály

A kórházi alkalmazottak és az
ápoltak kék és rothadt meggyszínű
moltonköpenyben jártak. Úgy léptek ki az utcára is, csak átszaladtak
a közeli alimentárába (korábbi
nevén: élelmiszerüzletbe), bár sokkal inkább ráillett a szatócsbolt,
ugyanis abban az időben a nép mindenféle vacakot beszerezhetett a
népnek kedvező áron. A legkelendőbb a vizeskifli volt, ami már reggel tíz körül elfogyott, a
moltonköpenyesek pontosan tudták
ezt; a felvásárlás teljesen magától
értetődő volt, ugyanis a gyalázatos
kórházi kosztot valamivel ki kellett
egészíteni. A környék lakói, egykori
közhivatalnokok, volt kizsákmányolók, főállású kétségbeesők,
nyugdíjasok, csikkszedők és téveszme-tulajdonosok, a közhivatalráköltöztetett
nokokra
munkáscsaládok, akik először jutottak igazi fürdőszobához – igaz, közösködni
kellett
a
régi
tulajdonossal, aki kellőleg meg volt
félemlítve –, szóval a közönség zúgolódott, hogy a kórháziak mindent
felvásárolnak. Ebben meglepő
módon egyöntetű volt a fogyasztók
nem moltonköpenyes halmaza.
Balkányiné tudni vélte, hogy a
vizeskiflit az oroszoknak viszik, de
ez nagy titok, Schipula bácsi, az
egykori teniszpályaőr pedig arra
tippelt, hogy azért sütnek keveset,
mert ezeknek már lisztjük sincs, és
különben is közeledik a világ vége,
és az amerikaiak le fogját dobni azt
az izébombát Szovjetre és a volt
Kazocsay-féle pékségre, ahol a nép
kenyerét elcsalják.
A moltonköpenyesek értettek
hozzá, hogyan lehet kiépíteni, majd
gondosan ápolni a kapcsolatokat,
hol egy üveg aszpirint, hol egy kis
zacskó penicillintablettát adtak a jóindulat (és örökös emlékezet) megnyerése céljából a boltosnak. Az
sem volt ritka, hogy pl. úgy karácsony táján – de inkább a következő
évi ellátmány biztosítása érdekében
– a boltos, Tódor Martin kapott egy

vég sárgavásznat, amiből kitűnő lepedőket lehetett szabni, de Tódorné
mindenféle fortéllyal megfestette a
nyersszínű vásznakat, és abból varrt
csinos ruhát leányainak, munkaköpenyt férjének az élelmes élelmiszer- és kegyosztó nagy Tódor
Martinnak. A vég vászon azonban
gyakorlatilag végtelennek bizonyult, s a boltosné másoknak is
varrt, akik alkonyat után jártak
hozzá próbálni. Ha gyanús alakok
ólálkodtak volna a környéken,
akkor előkerült a römi, amivel még
a zsidók elvitele előtt Svéd Böskéék
is játszottak esténként. Nyáron estefelé a kis előkertben játszottak, az
egész utcában hallani lehetett a
kövek gyönyörű csengését-bongását, mások szerint félelmetes halált
sugalló csattogását, mintha meg lett
volna írva a sorsuk azokban a kövekben, tette hozzá olykor Tódorné,
amikor az ura hallótávon kívül maradt. Nagy Tódor Martin ugyanis
egyáltalán nem szerette az efféle
beszédeket. És azt sem, ha az ötfityinges alapon játszott győztes mérkőzés után azt mondta az asszony,
ha egyszer elég időm lesz, estefelé
kimegyek a Lombos utcai zsidó temetőbe, és a temető kapujára névtelenül egy szál virágot tűzök. Csak
úgy, óvatosan, hogy meg ne lássanak. Még aztán a népek elhíresztelnék, hogy zsidók vagyunk, vágta rá
az ura, és ezzel a legszebb hálatervek is dugába voltak döntve.
Ha egyszer gazdag lesz, mondta
az urának, ők majd csontrömit fognak gyártani. Csont elég hever szerteszét. Csak szem kell és szerencse.
Összeköttetések a csontteleppel.
Van is Tódornénak ott egy unokabátyja, elég távoli rokon tulajdonképpen, de azért tartják a
kapcsolatot. Karcsi minden húsvétban eljön és megöntözi a négy nőt,
és olyankor azt meséli, micsoda pazarlás folyik a telepen. Bezzeg a
vén Schwarcz úr idejében! És akkor
már mindjárt a zsidóknál tartanak.
Mintha a húsvét nem is keresztény
ünnep lenne. Ilyenkor ő felkel és kimegy, de a szobában elég férfi

marad, akik elásott, elrejtett kincsekről mesélnek. Amit azok rejtettek el, bíztak valakikre, mielőtt
elmentek volna. Vagy elvitték őket.
Egyszer azt merte mondani, hogy a
gyermekeket is. Azt a leánykát, a
Kelemenékét is, amék nem volt
még kétéves sem. Erre nagy hallgatás lett. Kedvetlenül felkeltek az
emberek, és hamarabb mentek el,
mint szoktak így húsvéthétfőn.
Odalett a jó hangulat. Pedig volt
elegendő pálinka, köményes, bor és
sós rúd is. Még édeset is sütött két
tepsivel.
A férje mondta is, ne mind gyere
azokkal a kölykökkel. Felcsattant,
de valahogy olyan szárazon
mondta. Talán még meg is remegett
a keze.
A kommunisták nem gyártottak
csontrömit, kellett a csont sok
egyébre, vitték az oroszoknak, akik
csontfogantyús sétapálcát gyártottak belőle az Uralban. Titkos föld
alatti gyárakban, mesélte Schipula
bácsi, aki hadifogoly volt, a saját
szemével látta, hogy az elesett németekből és megfagyott hadifoglyokból gyártották. Megesküszik a
százhúsz éves anyja életére. A hallgatóság hitte is, meg nem is. A férfiak csóválták a fejüket. Az
asszonyok befogták a kisdedek
fülét. – És aztán eladták a háború
után az egészet nagy tételekben, eladták a németeknek és angoloknak,
akik nem tudnak egy percig sem
meglenni keménykalap és sétapálca
nélkül. A nálunk kapható – nagy
protival, bonyolult összeköttetéssel
a belvárosban – fából készült, alig
zörgött, tompán koppant, gyorsan
lekopott a számokról a piros és kék,
sárga és fekete festék, ráadásul, ha
az ember véletlenül rálépett, szét is
hasadt, mert ahelyett, hogy valami
keményfából esztergálták volna,
puha szar jegenyéből fabrikálták,
ami semmire sem való volt, mint ez
az egész új világ, amelyben állítólag jobban éltek, mint régen. Már
aki.
Nagy Tódor Martin nem panaszkodhatott. A bolt maga volt az isten
áldása a nagyklinika tövében. Amikor ide helyezték 48-ban, azt hitte,
a hullaszállítókon kívül a kutya se
tér be majd hozzá. De a környékbeliek itt vásároltak, a beteglátogatási
napokon csütörtökön és hétvégén
valóságos népözön volt. A falusiak
mindent megvettek, náluk mindig
volt pénz és számlát sem kértek.
Azért csengett a nacionál-kassza.
De inkább csak kísérőzeneként.

Üresen. A doktorok is betértek, míg
várták a buszt, egy felesre. Vagy
egy doboz cigiért. A sebészek erős
dohányosok voltak. Arról lehetett
őket felismerni, hogy szürke puhakalapot viseltek és bőrkesztyűt,
amit poharazás közben sem vettek
le, köszöntek, de borravalót soha
nem adtak. Ám estefelé – mindig
estefelé – felbukkantak a régi nagyfiúk, akik most meghúzták magukat, csak alkonyat után jöttek elő,
amikor tudták, hogy a zsernyákok
elvannak a fészkükben, az éjszakai
járőr tíz óra után csörtet végig a városvégi kórház környékén, és mindenfélét kínáltak Tódor úrnak, aki
aztán ismert néhány régi igazi
finom úriembert és ejtőernyőst,
akik mindent átvettek, fizettek és
nem sokat beszéltek.
Nem, név szerint nem ismerte
őket, ha vallatni kezdenék, amitől
őrizzen meg a Fennvaló, legfeljebb
a találhelyet tudta volna bemondani, ha nagyon bedurvulnak, meg
hogy Dani urat, meg Sanyi urat,
meg Ciuca urat kellett keresnie. De
a csuka hallgat. Ő is, amíg lehet.
Tudja, hogy megy ez. Látott ő már
ilyet a háború alatt, amikor három
hétig a csendőrnyomozókhoz tették
át. Pedig ő csak egy semmi besorozott közhonvéd volt. Dehogyis
krumplivirágos.
Nagy Tódornak egy napon, pontosan emlékszik rá, május vége
volt, pünkösd előtt, éppen úgy, mint
akkor, amikor a vagonokat elvontatták a téglagyártól valamerre, tele
azzal a sok néppel, délelőtt 11 tájban belépett egy ápolt. Látásból ismerte. Pár nap óta rendszeresen
vásárolt nála. Mintha mindig akart
volna mondani valamit, de aztán
visszaszívta, meggondolta magát.
Óvatos volt. A köpenye alá rejtve
hozta be. Megvárta, amíg csak ketten maradtak az üzletben. Addig a
kekszeket meg a lekvárokat bámulta. Mitha szakértette volna.
Nem félt, tudta, hogy nem álruhás
ellenőr. Nem is szekus. Csak egy
nyavalyás.
Odalépett és előhúzta. Szép politúrozott dobozban volt. Fénylett.
Gondosan őrizhették, egy karcolás
sem látszott a dobozon. Valódi
csontrömit ajánlott fel. Finom áru,
még illatos, bizony isten, a régi
kezek nyomán. Parfüm és pezsgő,
meg valami pezsdítő s egyszerre
bódító asszonyillat, amilyet azóta
sem érzett, hogy eltűntek az előkertekben játszó Kelemenék, Földesék,
Braunék meg Kohlmannék. Nem is
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kért sokat, csak gyorsan túl kellett
adni rajta. Mert volt benne, minden
kő hátlapján két betű, S. B. volt beleégetve. Olyan, mintha valami hivatal vagy kaszinó leltárában
szerepelne, vagy mint valami monogram. Arra gondolt, megtartja.
Megveszi. Majd azt mondja, hogy
megbízható helyen van, a vevő
azonnal és szemrebbenés nélkül fizetett. Csak egyszer játszanak vele,
aztán tényleg továbbadja.
Otthon napokig a régi fészerben
rejtegette, de szombat este nem
bírta tovább, és amikor a sógoráék
kipakolták a fából készült készletüket, szó nélkül előhozta a römit. A
csontrömit, az igazit. Olyan volt,
mintha akkor került volna le a fényezőasztalról, vagy lehántották
volna róla a celofáncsomagolást.
Kiborította. A kövek szétszóródtak,
egyeseken látszott a szám, másokon
az a monogram vagy micsoda.
Tódorné felkiáltott, nem lehetett
érteni, mit mondott. Egyetlen dolog
volt biztos, mégsem tette fel azt a
kérdést. Csupán Tódorra szegezte a
tekintetét kérdőn. Félt. Azt hiszi,
hogy már akkor félt. Ímmel-ámmal
játszott, nem figyelt oda, pedig a
rablónál minden lehetséges kombinációra oda kell figyelni. Máskor
rendszerint ő nyert. Ezúttal Ferkóéknak kedvezett a szerencse vagy
az asszony figyelmetlensége. Nagy
Tódort bosszantotta a dolog, meg is
kérdezte villanyoltás után, mi az
isten volt veled ma este? Veszítettünk egy rakás pénzt. Az asszony
nem felelt azonnal. Jó darab hallgatás után, már szinte elaludt, midőn
félálomban hallotta az asszony suttogását:
Tudod te, hogy kié az a römi? Ki
az az S. B.?
Úgy kérdezte, mint aminek a tulajdonosa most is él. Bár azt kérdezte volna: tudod, kié volt?
Mintha nem az övék lenne. Mintha
nem ő vette volna mai pénzzel.
Szerzett pénzzel. Egyszerűen szerencséje volt. Nem hagyott ki egy
kínálkozó alkalmat. Egy soha viszsza nem térő pillanatban, ahogy a
reklámokban írják. Akárki megvette volna a telepen, a kórházban,
még a doktorok is. Az ilyesminek
manapság szép értéke van. Mit cirkuszol?
Kopogtattak. A bejárati ajtón.
Mindketten megmerevedtek, így
ültek az ágyban némán és moccanatlan órákkal később is, amikor
a kopogtató már régen elmehetett.
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A Nemzet Színháza

Kulturális kapcsolaterősítés

A budapesti Nemzeti Színház
elkötelezte magát, hogy nem
csak az anyaországi, de a határon túliak nemzeti színháza
is lesz a szó szoros értelmében. Ezért több olyan programot
is
indítványozott,
amelyek célja a kulturális
kapcsolat felvétele és ápolása. Így határon túli színészek,
rendezők,
színházi
szakemberek is bekapcsolódhatnak az alkotómunkába,
ugyanakkor a távolság ellenére kiszállásokra, vendégszereplésekre is elmennek a
budapestiek a lecsatolt országrészekbe. De ennek az
égisze alatt vállalják azt is,
hogy csoportokat hívnak meg
saját előadásaikra, és megismertetik velük az intézményt.

Vajda György

Tavaly a budapesti Nemzeti
Színház a Csűrszínházi Egyesület
meghívására elhozta Mikházára a
Tamási Áron: Vitéz lélek című előadást, amellyel az idén márciusban
újra Erdélyben turnézik több helyszínen, többek között Marosvásárhelyen is. Ennek a látogatásnak is
köszönhetően kapott meghívást a
marosvásárhelyi Artecotur Egyesület által működtetett diákszínjátszó
csoport egy budapesti látogatásra.
Hosszas egyeztetés után végül
május 22-én és 23-án a csoport tagjai közül néhányan, kiegészülve a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
önkénteseivel és diákszínjátszóival,

valamint a Művészeti Líceum színész szakos diákjaival, közel 40 fős
csapat utazott a magyar fővárosba.
Az 1898 és 1962 között élt belga
Michel de Ghelderode Az Úr komédiásai – Képek Assisi Szent Ferenc
életéből című előadást tekintették
meg. A darabot a szerző az 1920ban létrejött Flamand Népszínháznak írta. Az előadást megelőzően a
Nemzeti Színház által bevezetett
igen hasznos ráhangoló is volt,
amelyen a rendező Bozsik Yvette
koreográfus és a darabot fordító
Rideg Zsófia is részt vett. Érdekes
volt hallgatni, milyen koncepció
szerint vitte színre a rendező a filozófiai és vallási eszmefuttatásokat,
szimbólumokat és parabolaképeket
jócskán tartalmazó szöveget. Az
előadás totális színház volt, ahol
közel három órában kiváló kortárs
koreográfiával, kimagasló színészi
játékkal – a bábjátéktól a mozgóképen és a homokanimáción keresztül
a cirkuszi akrobatikáig – minden
megjelent. Az előadás lenyűgöző,
varázslatos volt. Ezután közönségtalálkozó következett, ahol a látottakat,
tapasztaltakat meg lehetett beszélni a
rendezővel, a főbb szerepeket játszó
színészekkel, s aki netán ezt lekéste,
a hatodik emeleti büfében is volt alkalma találkozni a fellépőkkel.
Másnap Kováts Karolina Krisztina nézőtéri felügyelő fogadta a
csoportot, majd a több mint egyórás
idegenvezetés során a budapesti
Nemzeti Színház épületének történetéről mesélt, elárulva néhány (kulissza-)
titkot
a
műszaki

felszerelésről, a hangtechnikáról. A
Nemzeti azzal büszkélkedhet, hogy
Európa egyik legkorszerűbb technikával felszerelt színpadja van, amelyet 52 emelőkar „mozgat”, illetve
süllyeszti le a járófelületet. A méretek is elkápráztatóak, tízemeletes
tömbháznyi magas és majdnem
ugyanolyan mély, amelyen gépkocsik, motorok száguldoztak, de
lovat is bevittek, sőt az egyik előadásban még mangalicadisznó is
szerepelt. Aztán azt is megtudhattuk, hogy az épület és környéke a
2015-ben Matt Damon főszereplésével készült Mentőakció (The

Korpos András és Anca Loghin
a Tízen a filmért projektben

Korpos Andrást, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának színészét és Anca
Loghint, a Liviu Rebreanu Társulat színésznőjét is
beválogatták a Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) hatodik alkalommal megszervezett Tízen
a filmért (10 pentru film) projektjébe – áll a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház által elküldött közleményben, amelyből az is kiderül, hogy a korábbi
években B. Fülöp Erzsébet és Berekméri Katalin
színművésznők vettek részt a filmes rendezvényen.
Ezúttal Tudor Giurgiu rendező, producer, Iulia Popovici, Cristina Rusiecki, Oana Stoica és Cristiana Gavrilă
színikritikusok,
Viorica
Capdefier
castingigazgató, Răzvan Penescu, a LiterNet portál
kiadója és Ileana Cecanu újságíró, projektkoordinátor
válogattak jeles színművészeket a projektbe.
A Tízen a filmért célja, hogy olyan, kőszínházakban bizonyító színházi művészeket mutassanak be a
filmes szakma alkotóinak, akik ezzel a segítséggel
elindíthatják filmes karrierjüket.

A 2017-es évben beválogatott tíz színész a következő: Alexandru Voicu, Amalia Ciolan, Anca Loghin,
Korpos András, Carmen Florescu, Eduard Trifa,
Emilia Bebu, Lucian Pavel, Radu Lărgeanu és Richard Hladik.
A programban részt vevő színészek a fesztivál
ideje alatt a média és a szakemberek figyelmének kereszttüzében lesznek, a június 8–10. között sorra kerülő Román Film Napjai alatt workshopokon,
filmpremiereken vesznek részt, bemutatkoznak a közönségnek, a média képviselőinek, valamint lehetőséget kapnak romániai és külföldi filmes
szakemberekkel (rendezők, producerek, castingügynökök, filmszínészek) való találkozásra is.
A résztvevőkről személyre szóló prospektusokat,
dedikált fotót és profi stúdióban rögzített videót is
készítenek.
A programnak látható eredményei vannak, B.
Fülöp Erzsébet színésznő például ezt követően kapott
szerepet Lucian Teodor Rus Inimi cicatrizate (Behegedt szívek) című filmjében. (Knb.)

Fotó: Vajda György

Martian) című filmben is feltűnik.
Emlékezetes Jeremy Irons látogatása is, akit – bár a főpáholyban kapott helyet azon a rendezvényen,
amelyre meghívták – sztárallűrök
nélküli, kedves emberként ismertek
meg budapesti kollégái.
A Nemzeti igazi színházi nagyüzem, ahol négy teremben is lehet
előadást tartani, egyszerre több mint
egy tucat előadás van műsoron, állandó a próbafolyamat, így egy
idényben a műsoron tartott előadások mellett hat-tíz előadást is bemutatnak a színházi paletta igen széles
kínálatában, a musicaltől az egyéni

előadásokon keresztül a közismert
hazai és világirodalmi drámákig.
A marosvásárhelyi csoport látogatását Szabó Magda stratégiai
igazgató kezdeményezte, vendéglátó Pintér Szilvia drámapedagógus,
az ifjúsági programok felelőse volt,
aki megígérte, hogy hosszú távon is
együttműködik az egyesülettel különböző oktatási és ifjúsági programokban. S a Nemzeti Színház
vezetősége, Vidnyánszky Attila vezérigazgató is munkatársai által
arról biztosított, hogy továbbra is
szívügyüknek tekintik a határon túli
„kulturális missziót”.

Magyar zenészek, újságírók és
rajongók emlékeznek Chris Cornellre, a Soundgarden és az Audioslave
közelmúltban
elhunyt
énekesére június 23-án az újbudai
A38 hajón.
Az amerikai énekes, gitáros, dalszerzőre május 18-án találtak holtan
detroiti szállodai szobájában. Az 52
éves sztár, aki éppen turnén volt a
Soundgardennel, öngyilkos lett.
Hamvait nemrég Los Angelesben
helyezték végső nyugalomra.
Magyarországi tisztelői egy
nagyszabású emlékest keretében
vesznek búcsút Chris Cornelltől az
A38 koncerttermében. A No One
Sings Like You Anymore című esemény főszervezője Pintér Miklós, a
Grungery – Sound of Seattle grunge
zenei blog főszerkesztője, művészeti vezetője pedig a Soundgarden
tribute zenekar (Superunknowns) és
az Ozone Mama énekese, Székely
Márton – közölték a szervezők az
MTI-vel.
„Chris Cornell aktív, ereje teljében lévő, háromgyermekes családapa volt, telis-tele távlati tervekkel.
Döbbenetes és rendkívül szomorú,
hogy Chris halálával a nagy seattlei grunge négyesből – Pearl Jam,
Soundgarden, Alice in Chains, Nirvana – napjainkra csupán az Eddie
Vedder énekes által vezetett Pearl
Jam maradt életben” – idézte a
kommüniké Pintér Miklóst.
A június 23-ai eseményen koncertek, vetítések, színpadi beszélgetések, továbbá Seattle-ből érkező
videóüzenetek elevenítik fel Chris
Cornell életútját és munkásságának
legfontosabb mozzanatait. Mint
Székely Márton fogalmazott, az
estén olyan zenészbarátokkal lépnek fel, akiknek sokat jelent Chris
zenei hagyatéka.
Az emlékesten fellép még többek
között Galambos Dorina (River of
Lust, Mrs. Columbo), Pálinkás

Tamás (ex-Isten Háta Mögött, Tej),
Tanka Balázs (Kaldera, Turbo) és
Vörös András (Ordog, ex-Superbutt), továbbá a Basement, a Flop és
a Superunknowns zenekar. A zenei
újságírók közül Lénárd László és
Uzseka Norbert (HammerWorld),
Draveczki-Ury Ádám (Shockmagazin), valamint Tresó T Tibor (KultPresso – a Lánchíd Rádió
törzsasztala) vesz részt a színpadi
beszélgetéseken. A fellépők sora
még bővül.
A Seattle-ből indult Soundgarden énekeseként, dalszerzőjeként,
gitárosaként Chris Cornell a kilencvenes évek grunge rock mozgalmának egyik kiépítője volt. A
csapat, amelyet sokáig a Nirvana
egyik vetélytársaként emlegettek,
hat stúdióalbumot készített 1988
és 2012 között, a Black Hole Sun
című dalukhoz készült klip 1994ben az egyik legtöbbet játszott
felvétel volt a Music Televisionön.
Ez a dal 1995-ben Grammy-díjat
nyert a legjobb hard rock előadás
kategóriában, és szintén elnyerte a
rangos elismerést a Spoonman
című felvétel ugyanebben az
évben mint a legjobb metál előadás. Chris Cornell másik csapatával, az Audioslave-vel három
lemezt készített.
Érdekelte a filantrópia, a
Chris and Vicky Cornell Alapítványon keresztül támogatta az
otthontalan, szegény, elhanyagolt
és erőszak által fenyegetett gyerekeket.

Chris Cornellre emlékeznek
az A38 hajón

Támogatók:
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A „kicsi” Fülöp kiejtette a Panduriit

Marosvásárhely után Zsilvásárhely is 1. ligás labdarúgócsapat
nélkül maradt, miután a mindent
eldöntő, utolsó alsóházi fordulóban
egygólos vereséget szenvedett Botoşani-ban. Igen izgalmas volt a
hajrá, hiszen a döntetlen a bennmaradást jelentette volna a vendégcsapat számára, ám Golofca két
perccel a vége előtt megszerezte a
hazaiak vezető találatát. Erre Ilie
az első hosszabbításpercben
egyenlített, de nem volt vége, a
negyedik hosszabbításpercben a
„kicsi” Fülöp belőtte a moldvai
gárda második találatát, és ezzel a
2. ligába küldte a Panduriit. Ott
köthet ki a bajnokságban tizennégy büntetőponttal rajtoló Temesvári Poli ACS is, amely
döntetlenre mentette medgyesi
vendégjátékát, miután Eric két
góljával a Gaz Metan már 24
percnyi játék után jelentős előnyhöz jutott. A temesváriaknak
azonban még van egy esélyük a
bennmaradásra, hiszen osztályozót játszhatnak a 2. liga harmadik
helyén végző Aradi UTA Öreg
Hölgy csapatával. A nevető harmadik a Concordia Chiajna,

amely rossz nyelvek szerint nem
csak magának köszönheti a sikert,
a Románia-kupa győztese, a Voluntari FC otthonában aratott egygólos győzelem ugyanis nem
papírforma, és a Pandurii vezetőedzője, Flavius Stoican is jelezte,
nem hitte volna, hogy lehetségessé
válhat Dan Alexa együttese számára valamennyi pont megszeraz
Ilfov
megyei
zése
nagyközségben. A temesvári edző,
Ionuţ Popa ugyanakkor Eric szerepeltetését tette szóvá, szerinte a
kártyákat úgy osztották le, hogy
egyenes ágon ők búcsúzzanak az

élvonalbeli bajnokságtól, ezért
nem játszott a medgyesiek brazil
kiválósága a Pandurii ellen, és tett
meg mindent, csak hogy a Poli
ACS kikapjon.
A labdarúgó 1. liga alsóházi 14.
(utolsó) fordulójában: Botoşani FC
– Zsilvásárhelyi Pandurii 2-1, Voluntari FC – Concordia Chiajna 01, Medgyesi Gaz Metan –
Temesvári Poli ACS 2-2.
A ranglista: 1. Jászvásár 42 pont,
2. Medgyes 39, 3. Voluntari 37, 4.
Botoşani 33, 5. Chiajna 29, 6. Temesvár 27, 7. Zsilvásárhely 27, 8.
ASA 13.

Kapuzárás a 2. ligában is
A 38. forduló eredményei: Szatmárnémeti – Brăila 7-0, Bukaresti Juventus – Resicabánya 3-0 (játék nélkül), Clinceni – Baloteşti 1-1, Călăraşi – Suceava 3-0, Afumaţi – Brassó 2-1, Arad –
Târgovişte 2-2, Sepsiszentgyörgy – Mioveni 1-1.
A bajnokság végeredménye: 1. (feljutott az 1. ligába) Bukaresti
Juventus 84 pont, 2. (feljutott az 1. ligába) Sepsiszentgyörgy 71,
3. (osztályozót játszik az 1. ligába jutásért) Arad 66, 4. Mioveni
59, 5. Târgovişte 58, 6. Brassó 56, 7. Călăraşi 56, 8. Afumaţi 56, 9.
Szatmárnémeti 54, 10. Nagyvárad 47, 11. Brăila 46, 12. Suceava
41, 13. Baloteşti 40, 14. Clinceni 39, 15. Temesvári Politehnica
ASU 38, 16. (kiesett) Resicabánya 21, 17. (kiesett) Râmnicu Vâlcea 18. Korábban visszaléptek: Tatrang (1 pont), Berceni (0), Pankota (mínusz 4).

A távozók érdektelensége, avagy presztízs
kérdése
Erdőszentgyörgy elvitte a pontokat Nyárádszeredából

Gligor Róbert László

Vendéggyőzelemmel
zárult
Nyárádszereda és Erdőszentgyörgy
találkozója a Maros megyei labdarúgó 4. liga 29. fordulójában, a
hazai gárdát már nem motiválta a
presztízs kérdése sem, hiszen alapos változások várhatóak a keretben.
Alig közepesnek mondható
színvonalú mérkőzést láthatott a
kisszámú közönség Nyárádszeredában, s bár a vendégek győzni érkeztek, a hazai csapat nem adott
bele mindent, hogy otthon is tartsa
a három pontot, szinte letargiában
játszotta végig a mérkőzést. A vezetést ugyan a nyárádmenti gárda
szerezte meg a 6. percben, amikor
Vultur szabadrúgását az álmélkodó
vendég védők között Oprea A. a
kapuba pöckölte (1-0), de öt perc
múlva Deteşan egyedül maradva
kapu mellé gurított, kihagyva az
előny növelésének óriási lehetőségét. A vendégek is kimozdultak
térfelükről, Sütő közeli lövését
még védte Simon, de a 21. percben
megszületett az egyenlítő találat,
az egyedül maradt Csoma nem
hagyta ki a ziccert (1-1), majd
három perc múlva rövid passzát
Biró gurította a hazai kapuba, megszerezve a vezetést (1-2). A 37.
percben a vendégek növelhették
volna előnyüket, de Boitoş beadását Sánta nem érte el a kapu előtt,
a 40. percben viszont a hazaiak kihagyták az egyenlítés lehetőségét,
az egyedül maradt Pelaghie nem
tudta legyőzni Csekét.
A második játékrész első lehetőségét a hazaiak jegyezhették, ám
Oprea A. a kapu mellé fejelt, majd
az 59. percben Deteşan vette le a
kapu előtt Rad passzát, és kiegyenlített (2-2). A 65. percben ismét kihagyott egy ordító lehetőséget az
egyedül maradt Pelaghie, a vendégek pedig ezt kihasználva a 68.
percben egy szép összjáték után
Sălaghie révén ismét visszavették
a vezetést (2-3), sőt a 75. percben
a különbséget növelhették is volna,
de az egyedül maradt Sánta próbálkozását Simon hárította.
A szeredainak nem éppen nevezhető együttes így vereséggel
búcsúzott a hazai közönségtől, az
utolsó fordulóban pedig igen erős
ellenféllel szemben, Marosludason
lép pályára. Többüknek ez lesz az
utolsó szereplése a szeredai mez-

ben, mert értesüléseink szerint a
város- és klubvezetőség hamarosan
több játékostól is megválik, akik
nem szeredaiak lévén nem is harcoltak kellőképpen a csapat színeiért, és ennek is betudható a
közönség lemorzsolódása. Az is

lehet, hogy Bota Eduard vezetőedző is más klubnál folytatja a
munkát. Ősztől szinte teljesen új,
fiatal, több nyárádmentit felvonultató gárdával indulna Nyárádszereda a 4. ligában, mert távlati célja
egy ütőképes helyi csapat építése.

Jegyzőkönyv
Maros megyei 4. ligás labdarúgó-bajnokság, 29. forduló, Nyárádszereda – Erdőszentgyörgy 2-3 (1-2)
Nyárádszereda, Nyárád Aréna, mintegy 60 néző. Vezette: Iftenie Mircea, Botoşer Răzvan, Ciontos Şerban (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Oprea A. (6.), Deteşan (59.), illetve Csoma (21.),
Biró (24.), Sălaghie (68.)
Sárga lap: Rad, Cotoară, Deteşan, illetve Sălaghie, Csoma,
Biró.
Nyárádszereda: Simon – Oprea R., Oprea A., Cojoc, Pelaghie,
Rad, Cotoară, Vultur (79. Fărcaş), Cîmpean (46. Bucur), Szőcs
(46. Sacson), Deteşan.
Erdőszentgyörgy: Cseke – Márkus, Peres, Gál, Boitoş, Sălaghie, Csoma, Küsmödi, Sütő (90+2. Micheu), Sánta, Biró.

Fordulatos mérkőzés Marosvásárhelyen, Szováta még előzhet
Az éllovas Marosoroszfalu visszavágott a Románia-kupa elődöntőjében elszenvedett vereségért, és mind a három pontot elvitte a Marosvásárhelyi Juvenes otthonából a 4. ligás
labdarúgó-bajnokság 29. (utolsó előtti) fordulójában. Így, bár üldözője, a Marosludas papírforma-győzelmet aratott Nagysármáson, a két csapat közötti különbség hat pont maradt. Az elmúlt
hét végi eredményekkel az is eldőlt, hogy a harmadik és a negyedik helyezett kiléte sem változik, az utolsó forduló eredményeitől
függetlenül a Juvenes végez a harmadik helyen és a Marosvásárhelyi MSE a negyediken. Utóbbi a Kutyfalva elleni, hazai mérkőzés első félidejét még kétgólos hátrányban zárta, a második
játékrészben azonban ötöt rúgtak Fehér Csaba edző tanítványai,
így – bár a vendégeknek háromnál még sikerült egyenlíteniük –,
a végén már nem bírták a hazaiak diktálta iramot, és alulmaradtak. A tabella felső felét illetően az ötödik helyen lehet változás a
bajnokság végére, a Marosvásárhelyi Atletic otthonában diadalmaskodó Szovátai Medve-tó ugyanis a hajrában megelőzheti a
Nyárádszeredát.
A 29. forduló eredményei: Marosvásárhelyi Juvenes – Marosoroszfalu 0-2, Marosvásárhelyi Atletic – Szováta 1-4, Marosvásárhelyi MSE – Kutyfalva 5-3, Dános – Marosvásárhelyi Gaz
Metan 3-1, Nagysármás – Marosludas 1-3, Nyárádszereda – Erdőszentgyörgy 2-3, Náznánfalva – Nyárádtő 2-2. Ákosfalva állt.
1. Marosoroszf.
2. Marosludas
3. Juvenes
4. MSE
5. Nyárádsz.
6. Szováta
7. Erdőszentgy.
8. Atletic
9. Nyárádtő
10. Gaz Metan
11. Náznánfalva
12. Dános
13. Nagysármás
14. Kutyfalva
15. Ákosfalva

27
27
28
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Ranglista
23
1
20
4
18
6
17
3
14
3
14
3
12
5
12
3
11
1
9
2
8
1
8
1
5
8
6
3
3
2

3
3
4
7
10
10
10
12
15
16
18
18
14
18
22

85-26
103-31
79-38
93-51
82-59
65-50
67-59
73-56
54-61
48-81
29-80
47-101
39-73
41-83
34-90

70
64
60
54
45
45
41
39
34
29
25
25
23
21
11
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A Real Madrid történelmi
címvédése

A Real Madrid megvédte címét a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a spanyol csapat a sorozat 2016/17-es szezonjának szombati döntőjében Cardiffban 4-1-re legyőzte az olasz Juventus együttesét. A legrangosabb
európai kupában 12. alkalommal diadalmaskodó Real Madrid lett az első
csapat, amely megvédte a címét, amióta (1992/93) Bajnokok Ligájának
nevezik a sorozatot.

Szászgáspár folytonosságot szeretne

Bálint Zsombor
Folytathatja megkezdett munkáját a Marosvásárhelyi Maros KK
kispadján Szászgáspár Barnabás vezetőedző, akit a klub múlt heti, szerdai
vezetőtanácsi
ülésén
megerősítettek tisztségében. A másodedzői feladatokat továbbra is
George Trif láthatja el. Bár a döntés
a kosárlabda-szurkolók népes tábora számára logikus, és némi – jelenleg alighanem alternatíva nélküli
– vita előzte meg, elsősorban a volt
klubelnök, Cornel Lungu és hívei
támadták az edzőpáros munkáját.
Győzött azonban a józan ész.
Ugyancsak a szerdai vezetőtanácsi ülésen új alelnököt is választottak Lungu helyére, Vlad Amariei
rádiós újságíró személyében, aki
Béres Lóránt klubelnököt segíti
majd.
Nem lesz könnyű dolga a részben
megújult vezetőségnek, mint ahogy
a szakvezetésnek sem a következő
néhány hónapos időszakban, amikor az új idényt kell megalapozniuk. Az első és legfontosabb
teendő stabilizálni a klub anyagi
helyzetét, amely jelentősen megrendült az utóbbi két idényben, de elsősorban az utóbbiban. Az
adósságok kifizetése a játékosok, a
beszállítók, a szakvezetők és a különböző többi hitelező irányába jelenleg a fő prioritás a klubnál.
Elsősorban azért, mert a Maros KKnak vissza kell kapnia azt a hitelét,
amely lehetővé tette, hogy az utóbbi
néhány évben jobb játékosokat tudjon igazolni, mint amennyit elvben
a költségvetése lehetővé tett volna.
Magyarul, szívesen igazoltak ide a
játékosok kevesebb pénzért is, mert
tudták, hogy biztosan megkapják.
Ez a hírnév a múlt idényben azonban alaposan megtépázódott.
Hogy ezt teljesítsék, számítanak
a polgármesteri hivatal támogatására is, de stratégiai szponzorok fel-

kutatása is folyamatban van. A
pénzügyi helyzet a leendő keret kialakításában is szerepet játszik
majd, hisz igazán csak akkor lehet
játékosokkal tárgyalni, amikor körvonalazódik a költségvetés, illetve
azokkal a játékosokkal, akikkel
hosszabbítani szeretnének, szintén
akkor ülhetnek le, ha kifizették
nekik a tartozásukat.
A költségvetési korlátok azonban
csak az egyik tényezőt jelentik,
amely befolyásolja a keret kialakítását, a másik a szabályok megváltozása.
Szászgáspár Barnabás elmondta,
a folytonosság elve alapján nem
csak Martinićet tartaná Marosvásárhelyen (aki elsőként még május elején aláírt), hanem további
két-három korábbi légióst is marasztalna. Ugyanakkor, tekintve,
hogy az új bajnokságban hat légiós
szerepelhet a lapon, eggyel több,
mint az idén, el sem tudja képzelni
a keretet egy erős külföldi beállós
nélkül. Ami a belföldi kontingenst
illeti, Sánta Szabolcs és Alin Borşa
a biztos pontok, mint szerződés alatt
álló marosvásárhelyi játékosok, de
azt is figyelembe kell venni, hogy
kötelező egy belföldi U23-as játékos használata a teljes első negyedben, ami azt jelenti, hogy legalább
három viszonylag jól teljesítő fiatalra van szükség a bővített keretben, kettőnek pedig a mérkőzésre
nevezendő tizenkét fő között. A
szakvezető elmondta, hogy szerencsére a marosvásárhelyi kosárlabda
sok tehetséget nevelt a közelmúltban, így elmondhatja, hogy Kilyén
Örs a magyar másodosztályból, Tiszaújvárosból, Steff Norbert a másodosztályban szereplő Kolozsvári
U-tól, Engi-Rosenfeld Dávid a Temesvári Timbától, míg Florin Ilicov
Nagybányáról tér haza.
A férfikosárlabda-idény szeptember végén kezdődik, várhatóan a
Románia-kupa első körével.

A Maros KK játékosai a következő idényben is az eddigi edzőpárossal (Szászgáspár Barnabás – középen guggol, George Trif – mögötte áll) dolgozhatnak. Fotó: Nagy Tibor
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Kreatív gyermeknap Marosludason

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Az 1-es Számú Általános Iskola udvarán nagy sikerű
gyermeknapot szerveztek a magyar gyermekeknek,
ahol főszerepet kapott a kreativitás és a hagyományos
kézművesség. A rendezvényen a város intézményeiben
tanuló magyar gyerekek, az óvodások és az elemi iskolások vettek részt. A gyermeknap azért is örvendett
olyan nagy sikernek, mert nemcsak a szokványos játékokra, az édességekkel való kényeztetésre fókuszáltunk, hanem a gyermekek munkakedvét, kreativitását
helyeztük előtérbe, mindezt népi gyermekjátékokkal
fűszerezve.
A gyermekek örömére, régi ötletünket sikerült kivitelezni főtámogatónk, a Communitas Alapítvány segítségével és a szülők önzetlen támogatásával.
A marosludasi óvónők, tanítónők és tanárnők –
Izsák Erika, Hajdú Edit, László Aletta, Kodori Olga,
Herczeg Gerlinda, Szabó Izabella, Vásárhelyi Ibolya,
Takács Terézia – közreműködésével folytak a kézműves-foglalkozások. Egyesek magyaros motívummal tányért festettek, mások nemezeltek, aztán egy
következő csoport bogzással, csomózással foglalkozott, vagy éppen similabdát készített.
A gyermekjátékokat az 1-es Számú Általános Iskola
igazgatónője, Aszalos Rozália vezette.
Kováts Zsuzsánna Ildikó tanítónő

Ünnepeltünk Marosjárában

Az elmúlt napokban gyermekzsivajtól volt hangos a város. Tanítók,
nevelők felügyelete mellett masíroztak az iskola padjaiból kiszabadult vidám csoportok. Az Iskola
másként elnevezésű program felhőtlen hangulatot árasztott, szinte
megfiatalodtak az utcák, a terek, és
mosolygósabbak lettek az emberek.
Jól időzített események követték
egymást.
A júniusi gyermeknapot az idén
először nyilvánították munkaszüneti nappá. Felszabadultan ünnepel-

hettek nemcsak a gyermekek,
hanem a felnőttek is, hiszen az
öröm forrása a gyermek. A szülők,
az iskolák, az intézmények igyekeztek széppé tenni ezt a piros betűs
napot.
A Máltai Szeretetszolgálat, mint
mindig, most is felzárkózott, hogy
hivatásának megfelelően álljon a
szeretet szolgálatába. Ezért volt
jelen az erdők ölén meghúzódó kis
faluban, Marosjárában, ahol lelki
vezetőnk, Palkó Ágoston római katolikus plébános 63 általános isko-

lást türelemmel és szeretettel nevel
a keresztény és a hazafias életre.
Ottlétünk egész ideje alatt tanúi voltunk áldásos tevékenységének, hiszen a rendezvény minden egyes
mozzanata ezt a célt szolgálta.
A közös ima után a Szentírás olvasása következett, példabeszéd az
öt talentumról, melynek mondanivalójával rámutatott szent királyunk
példás életére. Mivel idén Szent
László-év van, Ágoston atya minden alkalommal megemlékezik
erről. Ezt a célt követték az ott lévő
máltai tagok is.
Pollák Erzsébet Szent
László életéről rövid
összefoglalást olvasott
fel, Dendea Mária pedig
a király köré szövődött
legendákból ismertetett
néhányat.
A komoly és szép
szavak után vidám, de
ugyancsak szép szavak
hangzottak el. Jakab
Ilonka Dsida Jenő verseiből olvasott fel. Árus
Annamária tréfás mondókáira harsány nevetéssel válaszolt a lelkes
közönség.
Dendea
Mária találós kérdéseit
hol kitalálták, hol nem,
de mindig jókat nevettek.
Aztán ismét komolyra fordult a szó. A
pap bácsi kérdéseket tett

Sokadszorra
a sokat hangoztatott
toleranciáról és a valós
kétnyelvűségről

2018 Románia számára centenáriumi ünnepségsorozatot jelent,
csupa nagybetűs eseményeket. Az
egyik nagy megvalósításnak a Nemzet Megváltása Katedrális monumentális épületegyüttese, illetve
ennek felszentelése ígérkezik. Nos,
egy ilyen alkalommal mi, a határeltolódással önhibánkon kívül új hazába sodort állampolgárok is
felmérjük, számbavesszük, hogy a
Gyulafehérvári kiáltványban szereplő ígéretekből mi valósult meg
napjainkig, és mi az, amivel mindmáig adósok maradtak a többségi
hatalom mindenkori képviselői. Egy
ilyen mélyen vallásos néptől jogosan
vártuk el – és a hátralévő másfél
évben is elvárjuk –, hogy ígéreteiket
nemcsak szóban, hanem tettekben is
korrigálják. Tegyék azt, hogy amikor
a fent említett katedrális harangja
megkondul majd a 100. ünnepi évfordulón, mi, kisebbségiek is anyanyelven
szólalhassunk
meg,
köszönetet mondva a mindmáig csak
verbális ígéretek teljesüléséért. Hogy
majd mi kürtölhessük világgá és ne
a hatalom emberei dicsekedjenek kifelé, hogy milyen példásan oldották
meg a kisebbségi kérdést. Autonómiatörekvéseinket ne revizionizmusként, hazaárulásként kezeljék,
hanem a többi európai autonómiákhoz hasonlóan elismerjék és életbe
léptessék. Volt már részünk belőle a
szovjet befolyás évei alatt, amíg létezett a Magyar Autonóm Tartomány, majd a Maros Magyar
Autonóm Tartomány, és akkor sem
változtak meg a határok… Szeretnénk, ha a tolerancia városában a
polgármester nemcsak beszélne az
együttélés szabályairól, hanem tetteiben is azonosulna kisebbségi elvárásainkkal (lásd március 15.
megünneplését, a Forgatag rendez-

fel az elhangzott olvasmányokból.
Volt, aki tudott, volt, aki nem, de
akkor is nevettek, hiszen gyermeknap volt.
A legérdekesebbek mégiscsak a
játékok voltak, melyeket Ágoston
atya nagy hévvel vezetett, csak termete különböztette meg az ugráló
gyermekektől. Finom gulyás volt
az ebéd, melyet a helyi nők közössége a máltaiakkal együtt készített
el. Persze, utána fagyi is volt. Azután elvonult a zsűri, hogy kiértékelje a verseny eredményeit, mert
minden teljesítményt felmértek.

vénysorozat kiszorítását a városközpontból, a valóban kétnyelvű utcanévtáblák kirakásának bojkottját és
a példákat sorolhatnám). Csak az
1962-es évig megyek vissza, amikor
az iparosítás jelszava alatt, a masszív
betelepítés következményeként az
Orvosi Egyetemen, a Színművészeti
Intézetben, a Művészeti Középiskolában megalakult a román tagozat.
Mi lett a hajdani Encsel Mór,
Minszki Lajos vállalatokkal, a Petőfi
Sándor bőrgyárral, a Bernáth Andor
cukorgyárral, a Lázár Ödön helyipari
vállalattal? Nemcsak névváltozások
történtek. Egy részük végleg bezárt,
másokat eltüntettek a föld
színéről. Nos, akkor beszélhetünk
toleranciáról, amikor a polgármesteri
hivatal iskolákért felelős igazgatója,
Horaţiu Lobonţ gátolja a kétnyelvű
feliratok kihelyezését, sőt félremagyarázza a törvény által szavatoltak
gyakorlatba ültetését. Szándékosan a
római katolikus líceum ügyét hagytam utoljára. Hihetetlen, ami az iskolaalapítás körül történt az utóbbi
két évben. Mindez arra utal, hogy lehetnek jó törvényeink is, de a rejtett
kiskapuk félremagyarázásra, gáncsoskodásra adnak lehetőséget, és
most a tanévzárás előtt még nem
tudni, hogy mi lesz a 400 tanulóval,
akiket a szüleik jóhiszeműen oda
írattak. Ezeket a szülőket egyenként
hívatták, kihallgatták, kép- és hanganyagot rögzítettek róluk, mindezt
egy immár 10 éve EU-s tagságú országban, ahol az érintettek megcsappanva is egy közel másfél milliós
kisebbség tagjai. Az említett iskolaépületet pedig a polgármesteri hivatal bérli a katolikus egyháztól, amely
a saját épületében próbál iskolát újraindítani. A többit az olvasóra
bízom.
Szász Károly

Mindegyik gyermek kapott ajándékot, de a csoki sem hiányzott.
Délután 4 óra felé búcsúzkodni
kezdtünk, és a fotózás sem maradt
el, hiszen a gulyásevéssel együtt ez
is hagyománnyá vált minden rendezvényen.
Lelki vezetőnk megköszönte
Tulit Viktória máltai vezetőnek az
anyagi és erkölcsi támogatást.
Legszebb pillanatunk az volt,
amikor közénk sereglett a sok apróság, és őszinte szeretettel átöleltek.
Köszönjük.
Radványi Hajnal

2017. június 6., kedd _________________________________________________ HIRDETÉS__________________________________________________ NÉPÚJSÁG
A MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSI és GYERMEKVÉDELMI IGAZGATÓSÁG versenyvizsgát hirdet a következő megüresedett állások betöltésére:

I. besorolású SEGÉDFELÜGYELŐ – egy állás, I. besorolású, felső
szakmai fokozatú TANÁCSOS – egy állás, kezdő JOGTANÁCSOS –
egy állás a beruházási, közbeszerzési osztályon; I. besorolású, felső
szakmai fokozatú FELÜGYELŐ – egy állás, III. besorolású, felső
szakmai fokozatú REFERENS – két állás a pénzügyi-számviteli osztályon; I. besorolású SEGÉDAUDITOR (könyvvizsgáló) – egy állás a
belső nyilvános számviteli osztályon.

Sajátos követelmények:

I. besorolású SEGÉDFELÜGYELŐ: egyetemi vagy főiskolai végzettség (licenc- vagy azzal egyenértékű vizsgán szerzett oklevél) a jogtudományok, jog szakirány, közigazgatás, gazdaságtudományok
területén, a közalkalmazotti tisztség betöltéséhez legalább egy év szakmai gyakorlat.

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.-I)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)

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

I. besorolású, felső szakmai fokozatú TANÁCSOS: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel a közgazdaság, jogtudományok, közigazgatás területén, a közalkalmazotti tisztség
betöltéséhez legalább kilenc év szakmai gyakorlat.

Magyarország területén változó munkahelyre ÉPÍTŐIPARI CÉGHEZ keresünk ÉJJELIŐRT telephely-,
illetve gépőrzésre. Bejelentett állás, 530 Ft (1,70 euró) órabér, plusz szállás és Magyarországon belüli utazás
biztosítva. Hétköznaponként 13-14 órás éjszakai műszak, hétvégén, ünnepnap 24 órás műszakok. Vagyonvédelmi képesítés nem feltétel. Józan életű, 50 év feletti, dolgozni akaró, akár nyugdíjas személyek jelentkezését várjuk. Jogosítvánnyal vagy saját személygépkocsival rendelkezők előnyben. További információk
a 0757-033-854-es telefonszámon kaphatók. (sz.-I)

I. besorolású, felső szakmai fokozatú FELÜGYELŐ: egyetemi végzettség licencdiplomával – vagy ezzel egyenértékű oklevéllel a közgazdaság területén, a közalkalmazotti tisztség betöltéséhez legalább
kilenc év szakmai gyakorlat.

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)

I. besorolású, kezdő JOGTANÁCSOS: egyetemi végzettség (licencvagy azzal egyenértékű vizsgán szerzett oklevél) a jogtudományok
terén, jogi szakosodással.

III. besorolású, felső szakmai fokozatú SZAKREFERENS: érettségi
diplomával igazolt középfokú végzettség, a közalkalmazotti tisztség
betöltéséhez legalább kilenc év szakmai gyakorlat.

I. besorolású SEGÉDAUDITOR: egyetemi végzettség (licenc- vagy
azzal egyenértékű vizsgán szerzett oklevél) a közgazdaság terén, a közalkalmazotti tisztség betöltéséhez minimum egy év régiség.
Az írásbeli vizsga 2017. július 6-án 10 órakor lesz, az állásinterjú az
írásbeli vizsgát követő négy munkanapon belül, esetenként a gyakorlati
vizsgát követően.
A versenyvizsgára a dossziékat június 26-ig kell benyújtani.

Érdeklődni a 0265/213-512, 0265/211-699-es telefonszámokon és a
www.dgaspcmures.ro honlapon. (sz.-I)

A LOCATIV RT.

– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 2/A –

nyilvános árverésen bérbe adja

Marosvásárhelyen az alábbi nem lakás rendeltetésű
helyiségeket:
1. Nagydisznódi utca 1. szám, 41 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
2. Enescu utca 2. szám, 2-es helyiség, 47,23 négyméter, szolgáltatás/iroda
3. Dózsa György u. 16. szám, 25,10 négyzetméter, közélelmezés,
élelmiszer- és nemélelmiszer-kereskedelem
4. M. Viteazu u. 3., 35,99 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
5. Forradalom u. 3., 87,95 négyzetméter, élelmiszer- és nemélelmiszer-kereskedelem, közélelmezés szeszes italok nélkül
6. Székely Vértanúk u. 10–12. szám, 87,28 négyzetméter, szolgáltatás
7. Ifjúság utca 3., 7,30 négyzetméter, szolgáltatás/iroda
8. Rózsák tere 1. szám, 2-es helyiség, 103,62 négyzetméter, szolgáltatótevékenység
9. Győzelem téri aluljáró, 10/1-es helyiség, 93,44 négyzetméter,
nemélelmiszer-kereskedelem
10/2-es helyiség, 144,60 négyzetméter, nemélelmiszer-kereskedelem
10. C. R. Vivu u. 6/D, 4-es helyiség, 16,46 négyzetméter, garázs
Az árverésre 2017. június 20-án 10 órától kerül sor a dokumentáció
(feladatfüzet) alapján, amelyet a Locativ Rt. székhelyén, a Bartók Béla
utca 2A szám alatt, a 7-es irodában lehet megvásárolni május 30-ától,
naponta 8–12 óra között 100 lej ellenében. Feliratkozni és a részvételi
dossziét benyújtani június 19-én 12 óráig lehet.
Az árverésen csak azok vehetnek részt, akik a határidő lejárta előtt
benyújtják a részvételi dossziéjukat és licitálnak.
Bővebb felvilágosítás naponta a székhelyen és a 0265/260-375 (25ös mellék) telefonszámon vagy a www.locativmures.ro honlapon.
Tisztelt olvasók!
Romániában első alkalommal fedeztek fel egy
hatékony jóst, VERONICA javasasszonyt, akinek
tisztánlátásáról tudósok és papok is pozitívan
nyilatkoztak.
Tudásával segíteni tud önnek problémái
megoldásában, kötéseket, átkokat old fel, sikert
hoz a házhoz, helyrehozza a megromlott
kapcsolatokat, 48 órán belül egyensúlyt teremt az
otthonukban
és
lelkükben,
különböző
bőrbetegségekben és más betegségekben is
segít, melyek más módon nem gyógyíthatók,
leveszi a rontást, segítséget nyújt sok egyéb problémában is.
Hívja bizalommal a 0743-797-252-es telefonszámon.
(Fizetett hirdetés: 1458)

MUNKÁT KERESEL, DE NINCS TAPASZTALATOD? Pályakezdő vagy? Most fejezed be a sulit, de
nem tudod, hol helyezkedj el? Jelentkezz nálunk, ha kereskedelemben vagy vendéglátásban dolgoznál. Tapasztalat nem szükséges. Betanítást, jó csapatot, jó bérezést és fejlődési lehetőséget biztosítunk. Jelentkezz
önéletrajzoddal: cv@petry.ro (sz.-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. 0722268-866. (59777)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59777)

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

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

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

ÉPÍTKEZÉSI CÉG SZAKEMBEREKET alkalmaz. Telefon: 0753-025-603. (18923-I)

NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY LAKKOZÓT alkalmaz. Tel. 0757-099-966. (18991-I)
VENDÉGLŐ Marosvásárhely főterén SZAKÁCSOT alkalmaz. Tel. 0723-003-110. (18971-I)

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

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

ÖNKISZOLGÁLÓ élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyre ELÁRUSÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722404-679. (18985)

FELVESZÜNK ÓVÓNŐT NAPPALI KÖZPONTBA. CV-t a következő e-mail-címre várunk:
csakimisi@gmail.com Tel. 0744-790-046. (1455)
A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓNŐT és CSOMAGOLÓT alkalmaz. Tel. 0736-391-528. (1473)
ALKALMAZOK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-187. (-)

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

VILLAMOSSÁGI TERMÉKEKET FORGALMAZÓ CÉG ÁRUKEZELŐT/ELADÓT alkalmaz raktári/üzleti munkára. Tel. 0730-073-201. (18997-I)

GÉPLAKATOSOKAT alkalmazunk belföldi és külföldi munkára. Önéletrajzát küldje a je@telog.hu
e-mail-címre. Érdeklődni 9-16 óra között a 0728-010-100-as telefonszámon. (18926-I)

TETŐSZERKEZETET készítünk Lindab lemezből, cserépből és fából, úgyszintén teraszokat. Bármilyen
kicsi javításokat vállalunk. A nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0755-572-686, Csaba. (1548-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548–I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351694. (1548-I)

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a vakációban. Tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-as telefonszámon. (1548-I)
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INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! INTERAKTÍV ANGOL
NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁMÁRA a Creactivity Kids Clubban minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas
tevékenységgel! Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényelhető, a részvételhez regisztrálás szükséges. Szeretettel
várja a Creactivity csapat! (sz.)

ADÁSVÉTEL

ELADÓ ház Sáromberkén (346. szám).
Tel. 0743-015-017. (1540)
ELADÓ 3 szobás, kétteraszos, 75 m2es, földszinti, felújított tömbházlakás a
Braşovului utcában – 66.000 euró.
Tel. 0722-202-371. (948-I)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (1349)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568.
(1318-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0753-590-792.
(1318-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0740-278-920.
(1318-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)
ELADÓ háromszemélyes kripta a
katolikus temetőben. Tel. 0365/807-105.
(1524)
ELADÓ
konyhaszekrény,
dupla
inoxkagyló szekrénnyel. Tel. 0770-340910. (1528)

ELADÓK új matracok 240 lejtől. Tel.
0744-438-594. (18998)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (18476)
INGYENES ENDOKRINOLÓGIAI
VIZSGÁLAT orvosi javallatra: pajzsmirigy-, mellvizsgálat, csontsűrűségmérés.
Előjegyzés
telefonon:
0740-158-526, 0265/311-771. (1024-I)
ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK
szereléséhez ügyes kezű munkatársakat keresünk. Az angol nyelv ismerete előnyt jelent. Tel. 0735-386-949.
(1299)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (717-I)

Minőségi gránit
síremlékek
kedvezménnyel
a TransGránittól.
Elérhetőség:
0746-263-433
Cím: Nyárádtő,
Fő út 446/B.
KIADÓK irodahelyiségek Marosvásárhelyen, a törvényszék közelében. Tel.
0722-404-679. (18985)

KIADÓ kereskedelmi helyiség központi
zónában. Tel. 0745-824-161. (1401)
CÉG 10% KEDVEZMÉNNYEL építkezési munkát vállal: háztetők készítését
(Lindab-cserépből)
és
javításokat, bádogosmunkát, cserépforgatást, belső-külső munkálatokat,
kapuk, kerítések készítését, szigetelést stb. Tel. 0747-634-747. (1476-I)

KÖNYVELÉST VÁLLALOK, mérleget
készítek és aláírok. Tel. 0729-589-357. (-)

MEGEMLÉKEZÉS

Az erdőszentgyörgyi líceum
1959-ben végzett diákjai, az 58
éves érettségi találkozó alkalmával kegyelettel emlékezünk elhunyt
TANÁRAINKRA
és
OSZTÁLYTÁRSAINKRA.
Nyugodjanak békében! (1388-I)

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. A fájdalomtól most is
könnyes a szemünk, mert te gondolatban mindig itt vagy velünk.
Fájó szívvel emlékeztünk június
4-én RĂCEAN SÁNDORRA halálának második évfordulóján. Felesége, Ibolya és fia, Levente.
(1521)

Már három éve, hogy itt hagytál
bennünket, de szívünkben őrzünk, mint egy drága kincset. A
múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Könnyes szemmel megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál. Szólunk, ám a
néma sír nem felel, de te a szívünkben örökké létezel. Múlik az
idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr, mely a szívünkben
maradt. Csillaggá változtál, barangolsz az égen, gyere mifelénk
úgy, mint réges-régen. Tudjuk,
hogy nem jössz, de olyan jó
várni, hazudni a szívnek, hogy ne
tudjon fájni. Szívünkben a helyedet nem pótolja semmi, míg a földön élünk, nem fogunk feledni.
Fájó szívvel emlékeztünk június
3-án NAGY MARGIT harasztkereki lakosra halálának 3. évfordulóján. Férje, Győző, fiai: Loránd
és Szilárd, menyei és unokái.
Nyugodjál békében, drága anyukánk! (1520)

Földi utad két éve lejárt, csillagok útján utazol tovább. Tudtuk,
hogy beteg vagy, hogy fáj az
életed, láttuk, hogy titkolod, nem
mondod senkinek. Panaszszó
nélkül befelé könnyeztél, búcsúzás nélkül, csendesen elmentél.
Milyen szomorú nélküled élni. De
abban reménykedünk, hogy jó
helyre mentél, hisz te a jónál is
jobbat érdemeltél. Mindig egy
célod volt, a családodért élni, ezt
csak a halál tudta széttépni.
Olyan üres nélküled az élet, szeretni fogunk mindörökké téged.
Fájó szívvel emlékezünk CZEGŐ
ILDIKÓRA. Nyugodj békében, te
áldott lélek! Apósa, Elemér és
Rózsika. (1523)

Szomorú szívvel emlékeztünk június
5-én
KERESTELY
FERENCRE halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes! Felesége, Klára,
leánya, Edit, veje, Csaba, unokái:
Dorottya és Botond. (1503)

Fájó szívvel emlékezünk június
6-án KISS JENŐ Maros utcai lakosra halálának 5. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Nyugodjon békében! Emlékét őrzi fia és
családja. (1525-I)

Sohasem halványul szívünkben
emléked, soha nem szűnik meg a
lelkünk gyásza érted. Hiányod
fájdalom, elviselni nehéz, örökké
tart szívünkben az emlékezés.
Kegyelettel
emlékezünk
KELEMEN ILDIKÓRA halálának
első évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szerettei. (1537)

A múltba visszanézve valami fáj,
valakit keresünk, aki nincs már.
Szomorúan emlékezünk NAGY
MELINDÁRA, akinek június 1-jén
volt halálának első évfordulója.
Nyugodjon békében! Emlékét fájdalommal őrzi édesanyja, Magdolna, testvére, Éva és családja,
Kinga, Elemér és férje, Józsi.
(1532)

Kegyelettel emlékeztünk június
3-án a vajdaszentiványi özv.
NAGY
ÁRPÁDNÉRA
szül.
SPERMEZÁN MÁRIA halálának
10. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Családja. (1548)
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Fájdalommal, megtört szívvel
emlékezünk
június
6-án
SZATHMÁRI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenj, te drága szív, megszűntél
dobogni, szerető jóságod nem
tudjuk feledni. Nyugodj békében!
Feleséged, Manyi. (1548)

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
június
6-án
SZATHMÁRI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében! Lánya, Csilla és
unokája, Orsi. (1548)

Fájdalommal emlékezünk június
6-án SZATHMÁRI ISTVÁNRA halálának második évfordulóján.
Nyugodj békében, tata! Fia,
Zsolt, menye, Mária és unokája,
Zsoltika. (1548)

Szomorú szívvel emlékeztünk június 5-én SIMON LAJOSRA
(Lala) halálának 10. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (1548-I)

Szomorú szívvel emlékeztünk június másodikán a szeretett édesanyára,
nagymamára,
dédmamára, ADORJÁNI JÚLIA
nyugalmazott tanítónőre halálának 12. évfordulóján. Drága emlékét és mosolygós arcát,
fáradhatatlan lelkét szívükben
őrzik szerettei. Akik ismerték és
szerették, gondoljanak rá kegyelettel. (1548-I)

Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél, elváltál azoktól, akiket
szerettél. A fájdalomtól most is
könnyes a szemünk, de te gondolatban most is itt vagy velünk.
Fájó szívvel emlékezünk június
6-án a torboszlói CSEGZI
BÉLÁRA tragikus halálának 11.
évfordulóján. Emlékét őrzik szülei és testvére családjával. (1549)

Soha el nem múló szeretettel,
mély fájdalommal emlékezünk
CZAKÓ MARGIT-ILDIKÓRA halálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott! Emlékét őrzik lányai: Enikő, Ildikó, unokái:
Anthony, Tamás, veje, valamint
testvére és családja. (1561-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték a székelyvajai születésű
SZEMÉLY ERZSÉBET
szül. Erdős
marosvásárhelyi lakost,
hogy 82 éves korában hirtelen elhunyt. Temetése június 1-jén 15
órakor volt a meggyesfalvi temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Gyászoló hozzátartozói. (1526-I)

Búcsúzom szeretett barátomtól,
LACITÓL.
Nyugodj békében!
Attila. (1519-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
édesanya, nagymama, dédmama,
TÖVISSI IRÉN
életének 97. évében május 30-án
csendesen elhunyt. Mély tisztelettel fejezzük ki hálánkat mindazoknak, akik részt vettek
temetésén.
A gyászoló család. (1533-I)
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, apa,
nagyapa, testvér, após, sógor,
apatárs, rokon, jó barát és szomszéd,
id. GAÁL JÓZSEF
a kenyérgyár volt pékmestere
életének 74. évében, boldog házasságának 51. évében, méltósággal viselt, hosszú szenvedés
után csendesen örökre megpihent. Virrasztása szombaton volt
az Alkony temetkezési vállalat ravatalozótermében.
Temetése
2017. június 4-én, vasárnap 13
órakor volt a marosszentgyörgyi
új temetőben, református szertartás szerint.
Búcsúznak tőle szerettei: felesége, Irénke, fia, Józsika, menye,
Imola, lánya, Irénke, veje, Laci,
unokái: Csabika, Andika és Kinguci. Szívünkben mindig élni fog.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (1548-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel tudatjuk, hogy a szeretett
feleség, édesanya, nagymama,
anyós, anyatárs, testvér, rokon,
jó szomszéd és ismerős,
MAGYARI ILONA
életének 77. évében, június 2-án
méltósággal viselt szenvedés
után csendesen elhunyt. Temetese június 6-án, kedden 13 órakor lesz a jeddi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Búcsúzik tőle szerető családja.
(v.-I)
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, testvér, rokon
és jó barát,
ILLYÉS ZOLTÁN ANDRÁS
69. évében hirtelen csendesen
megpihent. Temetése június 7én, szerdán 11 órakor lesz a Nyár
utcai temetőben.
Gyászoló családja. (1554-I)
Szomorú szívvel és mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, nagytata, testvér,
nagybácsi, após, apatárs, rokon,
jó szomszéd, ismerős,
NAGY JÓZSEF-CSABA
a Cukorgyár volt dolgozója,
életének 61. évében türelemmel
viselt hosszú szenvedés után
2017. június 4-én csendesen
megpihent. Temetése június 7én, szerdán 13 órakor lesz a remeteszegi temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1559-I)

Szép volt veled, szomorú lesz
nélküled,
Amíg csak élek, siratlak tégedet!
Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzom drága férjemtől,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL
aki örökre itt hagyott. Felesége,
Marika. (1559-I)
Isten akaratában megnyugodva,
mégis fájdalommal tele szívvel
búcsúzunk
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Nyugodj békében!
Fia, Csabi, menye, Kinga, unokái: Adrienn-Dorottya és NorbertKrisztián. (1559-I)
Köszönöm, hogy felneveltél,
Köszönöm, hogy szerettél!
Számomra Te sohasem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok!
Búcsúzunk édesapámtól és
nagytatánktól,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Lányod, Andi és unokáid: Lehel
és Csabika. Nyugodj békében,
tata! (1559-I)
Nem vársz már bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető
szíveddel.
De abban reménykedünk, hogy
jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.
Szívem mély fájdalmával tudatom, hogy szeretett testvérem,
NAGY JÓZSEF-CSABA
június 4-én, életének 62. évében
csendesen megpihent. A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy
dolog szolgál vigaszul, talán csillagként ragyogsz felettem, onnan
is vigyázva minden lépésem…
Szerető húgod, Imola. (1559-I)
Lecsukott szemmel még láttam a
lelkét,
Ki mellettem ül és nekem mesél.
Nem maradt utánad más, csak az
emlék,
Örökké szeretlek, bárhol legyél!
Összetört szívvel búcsúzunk a
drága bátyámtól,
NAGY JÓZSEF-CSABÁTÓL.
Szerető unokahúgod, Baba és
férje, Ady. Nyugodj békében,
drága kicsi bátyám! (1559-I)
„A sötétség szűnni kezd és az
igaz világosság már fénylik.”
(1. Ján. 7:11)
Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
barátnőnktől,
DÁVID IRÉNKÉTŐL.
Megköszönjük Istennek jóságát,
szeretetét, amit életével ránk
árasztott. Nyugodjál békében!
(1553-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak
a közeli és távoli rokonoknak és
ismerősöknek,
barátoknak,
kollégáknak és szomszédoknak,
akik drága szerettünk, ÁGOSTON
KLÁRA (Klárika) temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek,
szeretetükkel
és
együttérzésükkel mély fájdalmunkban
velünk osztoztak. A gyászoló
család. (1529-I)
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Már tíz éve, hogy itt hagytál egyedül
engem, de szívemben őrzöm drága,
szép emléked, mint egy drága kincset. Örömömet, boldogságomat a
koporsódba zártad, elvitted magaddal a gyászos temetőbe, a hideg fekete földbe. Üres lett a házunk,
ágyad, helyed, nincs kivel megosszam bánatom, az asztalod mellett
állok egyedül, ahova nem ülök le sohasem nélküled.
Akit 48 éven át annyira szerettem, a
drága férjem nem lehet többé már
soha mellettem.
Fájó szívvel emlékezem a drága jó férjemre, NEMES
JÁNOSRA, az IREM volt vasesztergályosára, akit a kegyetlen
június
2-án
10
éve
elragadott
tőlem.
halál
Szívemben sohasem leszel halott, mindig élsz és élni fogsz.
Legyen csendes pihenésed, nyugodjál békében!
Szerető feleséged, Mária.
*
Nem vársz már engem ragyogó szemekkel, nem örülsz már
nekem szerető szíveddel. De bennem él arcod, mosolyod, a
végtelen szereteted, amit tőlem soha senki el nem vehet. Telhetnek hónapok, múlhatnak az évek, szívből szeretlek és
soha nem feledlek téged.
Fájdalommal emlékezem életem legszomorúbb napjára, június 2-ára, amikor 10 éve búcsú nélkül itt hagyott a drága
ÉDESAPÁM.
legyen
áldott,
pihenésed
csendes!
Emléked
Bánatos leányod, Marika. (-)

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. Bennünk él egy arc,
egy végtelen szeretet, amit tőlünk
soha senki el nem vehet. Telhetnek
hónapok, múlhatnak évek, szívből
szeretünk és nem felejtünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk SZŐCS
VILMA ángyomra halálának 5. évfordulóján.
Piri, Annuska és a bátyám, Sanyi Ludasról. Nyugodjon békében! (1517)
Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem,
legalább a csodában. Csoda volt,
hogy éltél és minket szerettél,
csoda volt, ahogy az életért küzdöttél.
De mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott. Szívünkben örökké
élni fogsz, mint a csillagok.
Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sáromberki KÁDÁR
IBOLYÁRA halálának első évfordulóján.
Nyugodjál
békében!
Bánatos férje, fia, menye, lánya,
unokái és szerettei. (1494-I)

Megállt egy nemes szív, mely értünk dobogott,
s pihen az áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Nyugodjál csendesen, legyen békés álmod,
Találjál odafent örök boldogságot.
Megpihenni tértél, fájdalmat elhagyva,
Melyet türelemmel viseltél magadban.
De az emlékeddel szívünkben maradtál,
Számunkra Te soha meg nem haltál.

Fájó szívvel mondunk hálás köszönetet mindazon közeli és
távolabbi rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, volt munkatársaknak és mindazoknak, akik a drága
jó feleség, édesanya, nagymama, anyós, anyatárs, testvér,
unokatestvér,
REGIÁN IRÉN
szül. Kiss
2017. május 31-én du. 2 órakor, a marosvásárhelyi református
sírkertben megtartott temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, együttérzésükkel gyászunkban támogattak és fájdalmunkban osztoztak.
Nem fogjuk már elgyengült kezed, nem simogatjuk őszülő
fejed, nem tekint ránk ragyogó szemed, marad csak az áldott
emléked.
Mindent köszönünk Neked.
A gyászoló család:
férje, Tibor és két fia: Tibor és Attila. (sz.-I)
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* 1500 lejes kezdőfizetés
* Annyi hamburgert ehetsz, amennyi beléd fér
* Egy fiatal, belevaló csapat tagjává válhatsz
* Fejlődési és betanulási lehetőséget
biztosítunk mindenkinek
Ezt kaphatod,
ha a Butcher’s Kitchen Bistróba jelentkezel
szakácsnak, konyhai kisegítőnek
vagy pultosnak!
Jelentkezz: office@bkbistro.ro
További infók: 0733-775-880

A Népújság hirdetési

irodájában felveszünk

APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári

SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi

NYUGATI

JELENBE.

