
Kisdiákokat 
díjaztak
Az iskolai év utolsó két hete rendsze-
rint a számvetések, visszatekintések
ideje. Ilyenkor díjazzák azokat a diá-
kokat, akik nemcsak napról napra ké-
szültek a tanórákra, de szabadidejük
jelentős részét gyakorlásra, verse-
nyekre való felkészülésre fordították. 
____________2.
Lemondott frakció-
vezetői tisztségéről
Csíki Zsolt
A marosvásárhelyi tanács RMDSZ-
frakciójának vezetője, Csíki Zsolt  sze-
mélyes okokra hivatkozva múlt
pénteken mondott le – erősítette meg
lapunknak a hírt Vass Levente, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke. 
____________3.
Elnapolt 
tárgyalások
Múlt hónapban kezdődött annak a két
marosvásárhelyi gyilkossági ügynek a
tárgyalása, amelyekben két hónap le-
forgása alatt két fiatal hölgy vesztette
életét. A nyilvánosan zajló első tárgya-
lást akkor elhalasztották, de a június
12-it is elnapolták. Az indok a kiskorú
törvényes képviseletének a hiánya,
ami ugyancsak folyamatban lévő bíró-
sági ügy.
____________4.
Kötet 
a Ceauşescu-
rendszer magyarság-
politikájáról
A Pro-Print Kiadó gondozásában meg-
jelent könyv Novák Csaba Zoltán tör-
ténész legutóbbi kötete, amelynek
ismertetésére múlt héten került sor a
marosvásárhelyi Bernády Házban. A
fiatal szerzővel a könyvbemutató után
beszélgettünk.
____________5.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hiva-
tal elkezdte a város utcáinak javítását.
Egyelőre a kátyúzási munkálatok van-
nak folyamatban – tájékoztatta lapun-
kat a hivatal sajtóosztálya. A
költségvetés késéssel történt jóváha-
gyása miatt az aszfaltozásokra csak a
versenytárgyalások lejárta után kerül-
het sor.

A hét végén, de még tegnap reggel is forgalmi
dugók alakultak ki a Marosszentgyörgy irányá-
ból Marosvásárhelyre vezető úton és a Novem-
ber 7. negyedbeli napipiac előtti utcában. A
kátyúzási munkálatok miatt a gépkocsik nagyon
lassan haladtak, a sofőrök ingerülten dudáltak.
Több olvasónk jelezte: nem értik, miért ilyen
későn fogtak neki a munkálatoknak, és miért
csúcsidőben kell utat javítani a legforgalmasabb
szakaszokon. 

Érdeklődésünkre a polgármesteri hivatal saj-

tóosztályáról azt a választ kaptuk, hogy a helyi
költségvetést március 30-án szavazta meg a
képviselő-testület, és áprilistól lehetett alkal-
mazni az erre vonatkozó határozatot. „Ilyen még
nem történt a polgármesteri hivatal történetében.
Sőt, mi több: a hitelfelvételt csak egy évre hagy-
ják jóvá. Az aszfaltozási és az útkarbantartási
munkálatok rögtön azután kezdődhetnek el,
hogy véget ér a június 26-ára kiírt versenytár-
gyalás. A nyertes cég a szerződéskötést 

Olaj a tűzre
Olvasom, hogy múlt heti politikai nyilatkozatában azt ál-

lította az egyik (a magyar grófok esküdt ellenségeként el-
híresült) marosvásárhelyi képviselő, hogy az RMDSZ 27
éve mást sem tesz – semmibe véve az Alkotmány és a többi
törvény előírásait – , csupán és kizárólag „etnocentrista,
szeparatista, szegregációs” politikát folytat. Ezt a politikát
szerinte agresszíven kezdte annak idején „irredentizmussal
és etnikumközi konfliktusokkal az ország szívében”, majd
az oktatás szétválasztásával, „a magyar gyermekeknek a
románoktól való elszigetelésével”, „a románságra gyako-
rolt zaklatással és nyomásgyakorlással” folytatta. Akik emi-
att tömegesen vándoroltak el Hargita és Kovászna
megyéből, és árváknak, „elhagyottaknak érzik magukat a
saját országukban”.

Mindeközben pedig az RMDSZ megerősítette pozícióit:
a helyi közigazgatásban és a központi adminisztrációban
több mint 1500 tisztviselője van, és így vagy úgy, bárki le-
gyen hatalmon, részt vesz a kormányzásban. És virágzik –
jelentette ki a képviselő.

Ezután következik a „legszebb öröm” kinyilvánítása.
Azért „kárörvend”, hogy szerinte az RMDSZ mára éppen
ennek a szeparatista politikának a „gyümölcseit” gyűjti be.
Mert azzal, hogy elszigetelte a magyar gyermekeket, akik a
tanulmányaikat magyar nyelven végzik, az iskola befejezése

(Folytatás a 3. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Aszfaltozás június 26-a után

Egyelőre csak kátyúznak



Az iskolai év utolsó két hete
rendszerint a számvetések, visz-
szatekintések ideje. Ilyenkor dí-
jazzák azokat a diákokat, akik
nemcsak napról napra készültek
a tanórákra, de szabadidejük je-
lentős részét gyakorlásra, verse-
nyekre való felkészülésre
fordították. És hogy ezt nem
lehet elég korán kezdeni, mi
sem bizonyítja jobban, mint a
csütörtök délutáni ünnepség,
amelyen másodikos, harmadi-
kos és negyedikes tanulók – me-
gyei és országos
megmérettetések díjazottjai –
részesültek elismerésben.

A Constantin Brâncuşi építészeti lí-
ceumban zajlott gálán 92 Maros me-
gyei kisiskolás és 40 pedagógus
vehetett át kitüntetést. Az ünnep han-
gulatát a Művészeti Szaklíceum alsó
tagozatosainak műsora teremtette meg,
az egybegyűltek népdalt, hegedűjáté-
kot és megzenésített verset is hallhat-
tak a kis tehetségektől. Ezt követően
minden versenykategóriát egy, az adott
területen gazdag tapasztalattal rendel-
kező, nyugdíjas pedagógus mutatott
be. Azokat a kisdiákokat tüntették ki,

akik a megyei versenyeken első, má-
sodik és harmadik helyezést értek el,
az országos versenyeken pedig szintén
díjat vagy dicséretet érdemeltek ki. A
másodikosok a mesemondó verse-
nyen, a harmadikosok a szavaló-, il-
letve regemondó versenyen nyújtott
teljesítményért kaptak elismerést, a ne-
gyedikeseknek az anyanyelvi vetélke-
dőn végzett csapatmunkáért járt a
jutalom. Díjazták továbbá a Kobak és

a Brenyó Mihály pontszerző matema-
tikaverseny, illetve a Fürkész helyes-
írási és nyelvhelyességi verseny
nyerteseit, a Kurutty interdiszciplináris
verseny legjobbjait, az Újszentesen
zajlott Őszirózsa országos népdalvetél-
kedő kitüntetettjeit és a harmadikosok
Barangolás az EU-ban nevű versenyé-
nek nyerteseit. 

Az ünnep a vajdaszentiványi kis
néptáncosok produkciójával zárult.

Ma ANTAL, ANETT, 
holnap VAZUL napja. 
VAZUL: félreolvasásból kelet-
kezett, a helyes kiejtés a Vá-
szoly. Valószínűleg a szláv
Vaszil átvétele, amely eredeti-
leg a görög Bazilból alakult. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. június 12.

1 EUR 4,5614
1 USD 4,0654

100 HUF 1,4825
1 g ARANY 166,0112

Pár nap múlva vakáció
Mintegy 76 ezer Maros megyei gyermek és fiatal számára
kezdődik el pénteken a nyári vakáció – tájékoztatott Illés
Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes. Az óvodások és is-
kolások szeptember 11-én térnek vissza tanintézeteikbe.

Jól ment a két szóbeli
Múlt héten román nyelvből és anyanyelvből szóbeliztek az
érettségizők. Maros megyében 3068-an iratkoztak fel a
megmérettetésre, közülük 50-en hiányoztak az első vizs-
gáról. A jelenlevők közül 374-en közepes, 696-an haladó
és 1848-an emelt szintű minősítést kaptak. Anyanyelvből
1016 diák készült szóbelizni, öten nem jelentek meg a vizs-
gán. A szóbelizők közül 25-en közepes, 103-an haladó,
883-an emelt szintű minősítést érdemeltek ki. Tegnap és
ma számítógépes ismereteiket bizonyítják, szerdától pén-
tekig idegen nyelvből szóbeliznek a diákok.

Az illegális munkáért büntettek
Múlt hónapban 75 ellenőrzést végzett a Maros Megyei Te-
rületi Munkafelügyelőség az illegálisan végzett munka ki-
szűrése érdekében. Az ellenőrzések során a hatóság 38,
munkaszerződés nélküli dolgozót és 39 olyan személyt
azonosított, akik nem jelentették be a végzett munkát. A
felügyelőség 47 céget bírságolt meg, ebből 11-et be nem
jelentett munka miatt. A pénzbüntetések összértéke
282.800 lej. Feketemunkát a szállításban, kereskedelem-
ben, építkezésben, a szolgáltatások és a készruhagyártás
terén tevékenykedő cégeknél észlelt a hatóság. 

Pokorny László fogadóórája
Dr. Pokorny László megyei tanácsos június 14-én, szerdán
reggel 9 órától Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7.
szám, C épület) szociális és környezetvédelmi kérdések-
ben tart fogadóórát.

Kirándulás Szamosújvárra
Az Erdélyi Magyar Baloldal június 24-én kirándulást szer-
vez Szamosújvárra a következő útvonalon: Kolozsvár –
Bonchida – Szamosújvár. Feliratkozni a marosvásárhelyi,
Dózsa György utca 9. szám alatti székházban lehet, bő-
vebb tájékoztatás a 0744-928-299-es telefonszámon hét-
főtől péntekig 9–11 óra között, június 21-ig.

Iskolából loptak 
A marosvásárhelyi Európa Általános Iskolában elkövetett
lopásról értesítették hétfő reggel a Maros Megyei Rendőr-
felügyelőséget. A tanintézetből elektronikai felszerelések
tűntek el, a kivizsgálás folyamatban van – tájékoztatott a
megyei rendőr-felügyelőség szóvivője. 

Nincs életveszélyben 
a medvetámadás áldozata

Stabil az állapota annak a székelykáli férfinak, akit pénte-
ken medve támadott meg. A 44 éves férfit többszörös sé-
rüléssel szállították a megyei sürgősségi klinikai kórházba,
ahol megműtötték. Jelenleg a kórház plasztikai sebészeti
osztályán kezelik – nyilatkozta Mariana Negoiţă, az egész-
ségügyi intézmény szóvivője. 

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

13., kedd
A Nap kel 

5 óra 28 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 15 perckor. 
Az év 164. napja, 

hátravan 201 nap.
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Nagy Székely IldikóMegyei hírek

Díjakat nyert a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulata a Magyar Teátrumi
Társaság által harmadik alka-
lommal megszervezett Színhá-
zat vegyenek! című színház-
marketing-megmérettetésen.
Amint azt a vásárhelyi színház
lapunkhoz eljuttatott közlemé-
nyében olvashatjuk, az ered-
ményhirdetésre a Pécsi
Országos Színházi Találkozó
(POSZT) nyitónapján tartott
szakmai konferencián került sor. 

A megmérettetésen negyvenhárom
magyarországi és határon túli színház
vett részt, a Színházat vegyenek! díjat
hat kategóriában osztották ki, ebből
kettőt a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház Tompa Miklós Társulatának:
Az évad legjobb színházi plakátja – a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata: Tartuffe
(rendező: Keresztes Attila), plakátterv:

Hodgyai István. Az évad legjobb szín-
házi nyomtatott kiadványa – a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa

Miklós Társulata: Játék a titkokkal
(társulati fotóalbum, szerkesztő: Ke-
resztes Attila társulatvezető, fotók:
Hodgyai István).

A további díjak és nyertesek a kö-
vetkezők: Az évad legjobb színházi
weboldala: Maladype Színház (Buda-
pest). Az évad legjobb színházi közös-
ségi oldala: Vígszínház (Budapest). Az
évad legjobb színházi széke: Békés-
csabai Jókai Színház. Az évad legjobb
színházi büféje: Békéscsabai Jókai
Színház.

A Tompa Miklós Társulat díjainak
átadására a Pécsi Országos Színházi
Találkozón került sor június 11-én, a
Radu Afrim által rendezett Retroma-
dár blokknak csapódik, és forró asz-
faltra zuhan című előadás után.

Az összes pályázati anyag és a
Színházat vegyenek! díj nyertesei
megtekinthetők a
szinhazbamentem.hu weboldalon.
(Knb.)

Az évad legjobb színházi plakátja és kiadványa
Újabb díjakat nyert a Tompa Miklós Társulat!

Közúti balesetek
Péntek délután a megyeszékhelyi Segesvári úton egy 31

éves marosszentkirályi gépkocsivezető a követési távolság
mellőzése következtében egy másik, szabályosan haladó
gépkocsival ütközött, amelyet egy 38 éves erdőszentgyör-
gyi férfi vezetett. A balesetben egy 7 éves kislány, az egyik
autó utasa könnyű sérülést szenvedett. 

Szombaton a Faragóhoz tartozó Tancson egy 72 éves

községbeli férfi egy veszélyes kanyarban elvesztette az
uralmát járműve fölött, amely az út széli sáncba borult. A
balesetben egy 10 éves kislány könnyebb sérülést szenve-
dett, a sofőr súlyosan megsérült. 

Vasárnap Szászrégenben egy 33 éves gépkocsivezető a
kötelező elsőbbségadás elmulasztása folytán egy szabályo-
san közlekedő autóval ütközött, amelyet egy 68 éves férfi
vezetett. A balesetben a második sofőr és egy 67 éves nő
könnyebb sérülést szenvedett.

Kisdiákokat díjaztak

Felújított Gardénia – 
évadzáró előadás

A Gardénia című előadás felújított változatát játsszák jú-
nius 15-én, csütörtökön délután 5 órakor a marosvásár-
helyi Spectrum Színházban. Rendező: Török Viola. A
társulat ezzel az előadással zárja az évadot. Jegyvásár-
lás a www.biletmaster.ro honlapon és a Spectrum Szín-
házban – Rózsák tere 13 szám –, naponta 8.30 és 11.30
óra között, illetve az előadás kezdete előtt. Telefonos
helyfoglalás a 0744-301-875-ös számon, naponta 8.30
és 18 óra között. 

Gézengúzok – 
diákszínjátszó találkozó

A szászrégeni Eugen Nicoară művelődési ház és a Hu-
mana Regun Egyesület szervezésében ma zajlik a Gé-
zengúzok – Diákszínpad nevű, hetedik szászrégeni
diákszínjátszó találkozó. A rendezvényen nyolc csoport
összesen 91 diákja lép fel, a csoportvezetők rendezte
darabokat az Eugen Nicoară művelődési házban mutat-
ják be. A találkozó támogatói: Szászrégen Polgármesteri
Hivatala, az RMDSZ, a Communitas Alapítvány, az
Eugen Nicoară művelődési ház és a Humana Regun
egyesület.

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor 



Antiszemita feliratok a kolozsvári
zsinagóga falán

Antiszemita feliratok jelentek meg a kolozsvári neológ
zsinagóga falán. Schwartz Róbert, a Kolozsvári Zsidó
Hitközség elnöke azt nyilatkozta, hogy a rendőrségen
és más illetékes hatóságoknál is panaszt tesz ez
ügyben. Schwartz Róbert elmondta, a zsinagóga
(amely egyben a haláltáborokban elpusztult észak-
erdélyi zsidóság emléktemploma is) utcára néző
falán holokauszttagadó felirat és egy áthúzott Dávid-
csillag jelent meg. „Nagyon súlyos, ami történt” – tette
hozzá a zsidó hitközség elnöke. ‘Holocaust never
happened’ – olvasható a zsinagóga falán, valamint a
fekete festékkel áthúzott Dávid-csillag alatt ez a fel-
irat: „Toate cele bune” (Minden jót). A kolozsvári ne-
ológ zsinagógát 1887-ben építették, a templom ma
műemlék. (Agerpres)

Lezuhant egy MiG21-es
Egy bukaresti kórházban látják el a Konstanca me-
gyében hétfőn lezuhant MiG21 Lancer típusú repü-
lőgép megsérült pilótáját, akit eredetileg a konstancai
sürgősségi kórházba szállítottak. A feteşti-i bázison
állomásozó MiG 10 óra körül indult el a Mihail Kogăl-
niceanu repülőtérről a bolgár légierővel közösen tar-
tott „Thracian Eagle 2017” katonai gyakorlat
keretében. A lezuhant MiG21 Lancer repülőgép piló-
tája súlyos hajtóműhibáról számolt be, amely meg-
zavarta a gép üzemképességét. A pilóta katapultált,
a gép lakott területen kívül zuhant le. Az ügyben nyo-
mozást indított a katonai ügyészség, a baleset körül-
ményeinek meghatározására a légierő vezérkara
vizsgálóbizottságot nevez ki. (Agerpres)

Az államfő kihirdette 
a béremelési törvényt

Klaus Johannis kihirdette a több közalkalmazotti ka-
tegória 20 százalékos béremeléséről szóló törvényt.
A 2017/2-es számú sürgősségi kormányrendeletet
szentesítő törvény több közalkalmazotti kategória –
köztük a fogyasztóvédők, a védelmi rendszerben dol-
gozó orvosok – számára is fizetésemelést ír elő, és
biztosítja az ösztöndíjak folyósítását vakáció idején
is. A képviselőház a múlt hónapban szavazta meg a
rendeletet, a fizetésemelések 2017. június elsejétől
érvényesek. (Mediafax)

Sakálok pusztítottak el juhokat
Több mint negyven juhot öltek meg idén tavasszal a
sakálok Nagybacon környékén, a kár 17.600 lejre te-
hető – nyilatkozta hétfőn Gheorghe Neagu, a Ko-
vászna Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
igazgatója. Neagu tájékoztatása szerint a védett faj-
nak számító sakálok a Duna-deltából költöztek Há-
romszék környékére. A sakálok mellett a medvék,
farkasok és vaddisznók is sok kárt tettek az emberek
javaiban, a becsült kár összértéke eléri a 143.000 lejt.
Neagu szerint a kár még ennél is nagyobb, de a gaz-
dák nem minden esetben jelentik, mert a nem védett
állatnak minősülő vadállatok (például vaddisznók)
okozta kárt nem téríti meg az állam. Az igazgató azt
is elmondta, újabban egy másik védett faj, a hód is
elszaporodott a környéken, és károkat okoz, de a pél-
dányok egy részének más területre költöztetése csak
a környezetvédelmi minisztérium engedélyével lehet-
séges. (Agerpres)
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után kiderül, hogy elemi szinten sem ismerik a román
nyelvet, és képtelenek egy versenyvizsgán részt venni.
Emiatt aztán vagy külföldre vándorolnak, vagy pedig a
többségükben magyarok lakta megyékben maradnak,
amelyek gazdasági fejlődés szempontjából utolsók az
országban. Annak ellenére, hogy a rendszerváltás óta
az RMDSZ szinte folyamatosan kormányon volt, Har-
gita és Kovászna megye az ország legszegényebb me-
gyéi közé tartozik.

A káröröm itt felháborodásba vált át: mert – minő
szemtelenség! – az RMDSZ hivatalossá tenné a magyar
nyelvet a közintézményekben, a 20 százalékos küszöböt
10-re csökkentené „a román többség kárára”, hiszen
ezáltal a magyar nyelv ismerete feltétel lenne egy állás-
vizsgán. Ráadásul saját szimbólumainak használatát
követeli.

Ezek után józanságra és „realizmusra” szólítja fel a
kormánykoalíciót, hogy ne hagyja magát „konfliktusos,
az irredentizmust, intoleranciát, szeparatizmust tápláló
kelepcébe csalni”. Ne öntsenek olajat a tűzre, és ne ide-
gesítsék a románokat! – mondja fenyegetően, majd arra
figyelmeztet, hogy vidéken „erősen radikalizálódik az
RMDSZ”, Maros megye egyes településein a polgár-
mesteri hivatalokra kitűzik a székely és a magyar zász-
lót, és a prefektus törvényes fellépését visszaélésnek
nevezik. Ugyanakkor üzeni az RMDSZ-nek, tartsa tisz-
teletben Románia törvényeit! Ezek után csupán egyetlen
kérdésünk van: ki önt olajat a tűzre? 

Olaj a tűzre
(Folytatás az 1. oldalról)

Több mint 250 ellenzéki tüntetőt
vettek őrizetbe hétfőn Oroszor-
szág városaiban az Alekszej Na-
valnij ellenzéki politikus által
meghirdetett korrupcióellenes
tüntetéseken.

A demonstrációkon őrizetbe vett sze-
mélyek nyilvántartására szakosodott
OVD-info adatai szerint Moszkvában
121, Szentpéterváron pedig 137 embert
vezetett el a rendőrség. Sajtójelentések
szerint tüntetőket állítottak elő Kali-
nyingrádban, Mahacskalában, Vlagyi-
vosztokban, Blagovescsenszkben és
Kazanyban is.

Röviddel a moszkvai megmozdulás
kezdete előtt a rendőrök saját otthonának
lépcsőházában vették őrizetbe Navalnijt.
A hivatalos közlemény szerint a politi-
kus ellen tüntetésszervezés szabályainak
megszegése és a rendőri intézkedéssel
való szembeszegülés miatt indult eljárás.

A történtekről elsőként Navalnij fele-
sége a Twitteren számolt be, hozzátéve,
hogy a tervezett tiltakozást így is meg
fogják tartani. A Tverszkaja utcán, ahol
a hatóságok előzetesen nagy erőket von-
tak össze, a rendőrök feltartóztattak 

mintegy ezer embert, akik a Kreml felé
próbáltak meg vonulni. A helyszínen
paprikasprayt is bevetettek.

Navalnij vasárnap éjjel jelentette be
váratlanul a YouTube-on, hogy a hatósá-
gok által korábban engedélyezett távo-
labbi helyszínről a Moszkva
központjában lévő Tverszkaja utcára
viszi át a megmozdulást. Az ellenzéki
blogger arra hivatkozott, a moszkvai ha-
tóságok megakadályozták, hogy az ere-
deti helyszínen, a Szaharov sugárúton a
szervezők által felkért szolgáltatók szín-
padot emeljenek és felszereljék a hango-
sítást.

Az orosz főváros hatóságai előzetesen
„provokációnak” minősítették a meg-
mozdulásnak a belvárosba történő áthe-
lyezését és kemény fellépést helyeztek
kilátásba. Moszkva központja az Orosz-
ország napja elnevezésű ünnep alkalmá-
ból több látogatott esemény helyszíne.

Vlagyimir Csernyikov, a moszkvai
önkormányzat regionális biztonsági osz-
tályának szóvivője előzetesen az Eho
Moszkvi rádiónak kijelentette, hogy a
rendőrség a Tverszkaján nem fogja aka-
dályozni azoknak az ellenzékieknek a

vonulását, akik plakátok és jelszavak
nélkül érkeznek oda.

Navalnij március 26-án, csakúgy mint
most, országos korrupcióellenes akció
keretében hirdetett megmozdulást a
Tverszkajára, amelyen a szervezők sze-
rint 30 ezren, a rendőrség szerint 8 ezren
vettek részt. A rendőrség több mint ezer
embert állított elő akkor, a neves ellen-
zéki aktivista pedig az előre nem egyez-
tetett tüntetés szervezéséért
pénzbírságot, a hatósággal való szembe-
szegülésért pedig 15 napi elzárást kapott.

Alekszej Navalnij, aki Vlagyimir Pu-
tyin kihívója kíván lenni a jövő évi el-
nökválasztáson, valamint az általa
vezetett Korrupcióellenes Küzdelem
Alapítvány több mint 200 orosz telepü-
lésre hirdetett meg tiltakozó demonstrá-
ciót. A résztvevők azt követelték, hogy a
hatóságok vizsgálják ki annak a videó-
nak a valóságtartalmát, amelyet az ellen-
zéki politikus március elején töltött fel a
világhálóra. Ebben Navalnij súlyos, több
mint egymilliárd euró értékű korrupció-
val vádolta meg Dmitrij Medvegyev
orosz miniszterelnököt. (MTI)

Oroszország-szerte korrupcióellenes ellenzéki 
tüntetőket vettek őrizetbe

Továbbra sem enyhül a fegyveres
konfliktus a Donyec-medencében,
három nap alatt összesen hét
ukrán katona halt meg és tucatnyi
sebesült meg – erősítette meg
Andrij Liszenko, a kijevi védelmi
minisztérium hadműveleti ügyek-
ben illetékes szóvivője hétfői saj-
tótájékoztatóján.

A tisztségviselő szavai szerint a hely-
zet két-három hete éleződött ki, és azóta
folyamatosan feszült. Hangsúlyozta,
hogy nem pusztán a támadások hevessé-
gének erősödéséről van szó, hanem –
mint fogalmazott – a minszki megálla-
podások „arcátlan megsértéséről”, a
Moszkva által támogatott szakadárok
ugyanis nehéztüzérségi fegyvereket von-
nak össze közvetlenül a frontvonalnál,
és azokkal támadják az ukrán ellenőr-
zésű oldalt. Reményét fejezte ki, hogy az

Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) ukrajnai missziója
ezt nem hagyja szó nélkül következő je-
lentéseiben.

Hétfőn kora délutánig egy katona
esett el, és négy sebesült meg a harcok-
ban – közölte Liszenko. A kijevi hadmű-
veleti parancsnokság korábbi jelentései
alapján vasárnap az ukrán fegyveres
erők két, szombaton pedig négy tagja
vesztette életét, a múlt hétvégén össze-
sen nyolcan sebesültek meg.

A védelmi minisztérium alá tartozó
katonai felderítés által megerősített in-
formáció alapján az elmúlt héten a
„megszálló erők” 22 tagja vesztette
életét, és mintegy 60 sebesült meg a har-
cokban – mondta el Liszenko.

A hadműveleti parancsnokság szoká-
sos reggeli sajtóközleményében hétfőn
arról számolt be, hogy az elmúlt 24 órá-

ban a szakadárok 67-szer nyitottak tüzet
az ukrán katonák állásaira. A harcok ki-
terjedtek a frontvonal teljes hosszára,
több helyütt a szakadárok 120, 122, il-
letve 152 milliméter kaliberű, tiltott ne-
héztüzérségi fegyvereket vetettek be. A
Donyeck mellett fekvő, ukrán ellenőr-
zésű Avgyijivka település környékét to-
vábbra is súlyos tüzérségi csapások érik,
magán a településen is csapódtak be ak-
nalövedékek. Polgári áldozatokról nem
érkezett jelentés.

Eduard Baszurin donyecki szakadár
„parancsnokhelyettes” hétfői sajtótájé-
koztatóján közölte, hogy az ukrán had-
sereg az elmúlt 24 órában több mint 630
különböző kaliberű – köztük 100 milli-
méteresnél nagyobb, azaz a minszki
egyezmények alapján tiltott – lövedéket
lőtt ki a megye szakadár ellenőrzés alatti
részére. (MTI)

Nem enyhül a feszültség a Donyec-medencében
Hét katona esett el három nap alatt

A marosvásárhelyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője,
Csíki Zsolt  személyes okokra hivatkozva múlt pénteken mon-
dott le – erősítette meg lapunknak a hírt Vass Levente, a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ elnöke. 

Elmondta, megköszönte Csíki Zsoltnak a frakcióvezetői
minőségében végzett eddigi munkáját, és hangsúlyozta, a teg-
naptól érvénybe lépett lemondás nyomán Magyary Előd frak-
cióvezető-helyettes látja el a frakcióvezetői feladatokat

mindaddig, míg a szervezet működési szabályzata értelmében
a városi választmány – a nyolc körzeti (helyi) RMDSZ dön-
téshozatali testülete – új vezetőt választ a tanács RMDSZ-
frakciójának az élére. Csíki Zsolt továbbra is
RMDSZ-tanácsosként dolgozik a városi önkormányzatban –
tette hozzá  Vass Levente. 

Tegnap megpróbáltuk elérni Csíki Zsoltot, de sikertelenül,
lapzártáig nem válaszolt hívásunkra.  (antalfi)

Lemondott frakcióvezetői tisztségéről Csíki Zsolt Ország – világ

Ismét a Romániai Magyar Demok-
rata Szövetség (RMDSZ) kor-
mányra hívása mellett érvelt Liviu
Dragnea, a kormány fő erejét ké-
pező Szociáldemokrata Párt
(PSD) elnöke, aki szerint a „sebek
gyógyulását” szolgálná, ha a ro-
mániai magyar érdekképviselet
kormányon lenne 2018-ban, ami-
kor az ország „a Román Királyság
és Erdély nagy egyesülésének”
centenáriumát ünnepli.

A pártelnök a România TV hírteleví-
zióban vasárnap este azt mondta: nem
zárkózik el attól, hogy felkérje az
RMDSZ-t a kormányzati részvételre –
közölte hétfőn az Agerpres hírügynök-
ség magyar kiadása.

Dragnea kifejtette: egyelőre nem tár-
gyaltak erről Călin Popescu-Tăriceanu
szenátusi elnökkel, a kisebbik kormány-
párt, a szabadelvű ALDE elnökével, erre
csak a kormány tevékenységének kiérté-
kelése után kerül sor.

„Az RMDSZ-esek mindig jól felké-
szült, hatékony, komoly és szorgalmas
embereket javasoltak a kormányzati
tisztségekbe. Akárhány kormányban
részt vettek, soha nem emlékszem olyas-
mire, hogy teljesítményhiánnyal lehetett
volna vádolni őket” – mondta Dragnea.

A PSD elnöke kifejtette, hogy azért is
pozitív lépésnek tartaná az RMDSZ fel-
vételét a kormánykoalícióba, mert 2018-
ban a „nagy egyesülés” centenáriumát
ünnepli az ország.

„Azt hiszem, hogy jövőre lehetősé-
günk kínálkozna több seb bekötözésére.
Jó megoldás lenne, de még nem beszél-
tem velük. Talán tévedek, talán egyesek
megharagszanak, talán egyeseknek
gondjuk van ezzel, de mindannyian ro-
mánok vagyunk. (...) Én azt mondom,
hogy jót tesz, ha kevesebb köztünk a fe-
szültség és több a híd, így, a románok
között. Persze, ez kényes téma. Én nem
zárom ki, nem utasítom el a gondolatot,
hogy az RMDSZ kormányon legyen.

Biztos, hogy jó megoldás volna, de sem
nekem, sem Tăriceanu úrnak nem volt
velük komoly, megfontolt beszélgeté-
sünk erről” – idézte a szociáldemokraták
vezetőjét az Agerpres.

Liviu Dragnea először az RMDSZ
májusi kongresszusán hívta burkoltan a
kormánykoalícióba a magyar szövetsé-
get, amellyel a decemberi választások
után parlamenti együttműködésről – az
előre egyeztetett törvénytervezetek köl-
csönös támogatásáról – állapodott meg
a PSD-ALDE koalíció.

A román sajtó most azért vette ismét
elő a témát, mert feszültségek támadtak
Sorin Grindeanu szociáldemokrata kor-
mányfő és a PSD vezetősége között. A
kormány politikai összetételének meg-
változásához (az RMDSZ bevonásához)
a parlament bizalmi voksára van szük-
ség, ami jó alkalom lehet Dragneának
egy nagyszabású kormányátalakításra.
(MTI)

Ismét az RMDSZ kormányra hívása mellett érvelt 
a szociáldemokraták elnöke



követően hozza nyilvánosságra a
javítások ütemtervét. Jelenleg egy
érvényben levő szerződés alapján
kátyúzási munkálatok zajlanak, és
a hét végén a Burebista utcai kör-
forgalmat is leaszfaltozzák” – kö-
zölte lapunkkal a késedelem okait
a hivatal sajtóreferense. 

Arra, hogy a munkálatokat
miért nem éjszaka végzik, azt a vá-
laszt kaptuk, hogy ennek több oka
van. „A munkálatok során sürgős-
ségi beavatkozások válhatnak
szükségessé, amelyekhez a köz-
műszolgáltatókat (víz-, gáz-, áram-
szolgáltatók) kell igénybe venni,
amelyeknek nincs éjszakai munka-

programjuk. Továbbá, a minőségi
munkához természetes fényre van
szükség, és nem utolsósorban a la-
kosságnak sem akarunk kellemet-
lenséget okozni a zajkeltéssel. A
licit után megkezdődő útjavítások
mindaddig tartanak, amíg ezt az
időjárás lehetővé teszi”. 

Ami a Maros és a Kishegyszőlő
utcákat illeti, több lakótól érkezett
panasz az úttest állapota miatt.
Mint megtudtuk, a Maros utca sze-
repel a hivatal idéni aszfaltozási
programjában, a Kishegyszőlő
utca karbantartása kövezéssel tör-
ténik, ahol aszfaltréteg van, ott
ennek megfelelő javításokat vé-
geznek. 

A költségvetés-kiigazításban
szereplő utcák (és a hozzájuk tar-
tozó járdák), ahol javításokat vé-
geznek: Méhecske, Bucegi, Ion
Buteanu, Petru Dobra, Moldova,
Bükk, Rozmaring, Trébely, Bega,
Szelistye, Szebenjuharos (Pălti-
niş), Magura, Constantin Dobroge-
anu Gherea, Munkás, Delavrancea,
Mărăşti, Malomfalvi, Kőrösi
Csoma Sándor, Testvériség utca,
valamint a Rózsák tere. Aszfaltoz-
nak többek közt a Maros, az And-
rei Şaguna, a Bazsarózsa, a Kinizsi
Pál, a Budai Nagy Antal, a Gyula-
fehérvári, a Kárpátok sétány egy
részén, a Malomkő és az Arató ut-
cákban.

Múlt hónapban kezdődött
annak a két marosvásárhelyi
gyilkossági ügynek a tárgya-
lása, amelyekben két hónap
leforgása alatt két fiatal
hölgy vesztette életét. A nyil-
vánosan zajló első tárgyalást
akkor elhalasztották, de a jú-
nius 12-it is elnapolták. Az
indok a kiskorú törvényes
képviseletének a hiánya, ami
ugyancsak folyamatban lévő
bírósági ügy.

Újra elhalasztották annak a gyil-
kossági ügynek a tárgyalását,
amelyben a tettes vadászfegyverrel
végzett huszonnyolc éves élettár-
sával, Szabó-Gyárfás Emesével a
marosvásárhelyi Egyesülés negyed
Loren’s kávézójában. A bírósági
indoklás szerint a félárván maradt
közös kiskorú gyerek törvényes
képviselőjének a hiánya miatt ha-
lasztották el a gyilkossági per tár-
gyalását.

Amint az áldozat édesapját kép-
viselő ügyvéd, Nagy István kérdé-
sünkre elmondta, a gyermek-
elhelyezési eljárást februárban el-
indították az áldozat szülei. A két
és fél éves kisfiút az anyai nagy-
mama gondozta volna, akárcsak a
végzetes esemény előtt, ebbe azon-
ban az előzetes letartóztatásban
lévő édesapja nem egyezett bele.
Ezt követően a gyermekvédelmi
igazgatóság hivatalból bírósági el-
járást kezdeményezett, ami lassan
fél éve vontatottan és eredményte-
lenül zajlik.

A június 12-i bírósági tárgyalást
arra hivatkozva halasztották el
újra, hogy meg kell várni a kiskorú
bírósági úton történő elhelyezését.
A bírónő szerint azért fontos a
gyám kinevezése, hogy a gyerek
nevében megfogalmazott anyagi
követeléseket a törvényes képvi-

selő nyújthassa be. Amint a tárgya-
lást vezető bíró a májusi tárgyalás
során hangsúlyozta, mindaddig,
míg a gyereknek nincs törvényes
gyámja, anyagi vonatkozásban a
megyei tanács elnöke, szociális
téren pedig a megyei gyermekvé-
delmi igazgatóság vezetője a hiva-
talból kijelölt törvényes képviselő.

Az áldozat szülei elmondták, a
kiskorút az elhunyt áldozat nővére
örökbe fogadná, hogy egészséges
szellemi épülését biztosítsa, az elő-
zetesben lévő édesapa azonban a
jelek szerint gyakorolni szeretné
apai jogait.
Időhúzás – 

törvényekre hivatkozva
A májusi gyermekelhelyezési

tárgyaláson pedig – a határidőt túl-
lépve – az apai nagyszülők is meg-
gondolták magukat, és írásban
kérték a kiskorú gyámságát, akkor
azért halasztottak. Múlt hét pénte-
kén pedig a vádlott védőügyvédje
kérte a halasztást – azzal érvelve,
hogy a dosszié tanulmányozásához
nem állt rendelkezésére elegendő
idő –, amibe a bíró beleegyezett. 

Lassan fél éve, hogy az édes-
anya nélkül maradt kiskorúnak
nincs törvényes képviselője, így
semmilyen juttatásra nem jogosult,
értesüléseink szerint még az állami
gyermeksegélyt sem tudják kézbe-
síteni, annak ellenére, hogy jelen-
leg is az anyai nagymama viseli
gondját, akárcsak annak előtte.

Június 12-én, hétfőn az ügyet
tárgyaló bíró ezerlejes bírságot ítélt
meg a Maros Megyei Gyermekvé-
delmi Igazgatóságnak a gyermek-
elhelyezési folyamatban tanúsított
állítólagos kötelességmulasztása
miatt. 

Arra a kérdésre, hogy hasonló
esetben miért nem alkalmazták a
sürgősségi eljárással kivitelezett
gyermekelhelyezést, Deak Elida, a
Maros Megyei Gyermekvédelmi
Igazgatóság helyettes igazgatója

elmondta, hogy mivel bíróságon
tárgyalják a kiskorú elhelyezését –
a gyermek érdekeinek figyelembe-
vételével –, csakis ott hozhatnak
határozatot. A kiszabott bírsággal
kapcsolatosan kifejtette, hogy
mindaddig, míg hivatalos átiratban
nem értesítik az intézményüket,
nem tudnak érdemben nyilatkozni
a június 12-én elhangzott bírói
szankcióval kapcsolatosan. „Az
ügyben a gyermekvédelmi igazga-
tóság eleget tett törvényes kötele-
zettségeinek” – hangsúlyozta az
aligazgató.

*
Január 22-én, vasárnap az esti

órákban lőtte le élettársát, és meg-
sebesített egy férfit is a gyilkosság
vádjával letartóztatott férfi. Az ál-
dozat a kávézó alkalmazottja volt,
aki szörnyethalt, egy vendéget a
lábán sebesített meg az elkövető,
aki állítólag féltékenységből adta
le a halálos lövéseket. A szemtanúk
szerint a 30 éves férfi két lövést
adott le, majd futva menekült a tett
helyszínéről, a fegyvert egy kerítés
mögé dobta, a rendfenntartók
azonban rövid időn belül elfogták.
A tettes engedély nélkül birtokolt
vadászfegyvert használt. Az
ügyészségi szóvivő megerősítette
az ismerősök vallomásait, misze-
rint az eset előtti hét szerdáján az
áldozat ügyvédhez fordult, és a
volt élettársa távoltartási végzését
kérte annak agresszivitása miatt. A
megyei rendőrség szóvivőjének ja-
nuár 23-i tájékoztatása szerint:
„Egy héttel ezelőtt az áldozat a
112-es segélyhívó számon kért se-
gítséget, mi felvázoltuk a járható
utakat: távoltartási végzés meg-
szerzése vagy anyaotthonban való
ideiglenes elhelyezés. A Maros
Megyei Rendőr-felügyelőségen a
tettes nevére fenyegetés, testi sér-
tés és egyéb bűncselekmények
miatt bűnügyi dossziét állítottak
össze, amelyet a marosvásárhelyi

bírósági ügyészség-
hez továbbítottak”.
A törvény értelmé-
ben rendkívüli ese-
tekben a bíróság
azonnali hatállyal
életbe lépő távoltar-
tási végzést adhat
ki, a gyakorlatban
pár napig elhúzód-
hat, míg elkészül a
bírósági ügyirat. A
tettest januárban
harmincnapos elő-
zetes letartóztatási
javaslattal állították
bíróság elé több-
rendbéli bűntény el-
követése miatt,
melyek közül a leg-
súlyosabb az előre
megfontolt, minősí-
tett emberölés
vádja.

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor

   4NÉPÚJSÁG _____________________________________________________AKTUÁLIS ________________________________________________ 2017. június 13., kedd

Az Erdélyi Mária Út Egyesület
ötletéből kiindulva a hét
végén második alkalommal
szervezték meg a szakrális
maratont. A Korondról, illetve
Marosvásárhelyről Mikházára
tartó kerékpáros és távfutó
sportolók a lelki letisztulást,
feltöltődést is keresik.

A Mikházára tartók egy része
Korondról indult, ahol Demeter
Erika unitárius lelkésznő adta áldá-
sát rájuk, majd Parajd, Szováta és
Nyárádremete érintésével haladtak
a célpont felé, útközben mások is
csatlakoztak hozzájuk. Marosvásár-
helyről egy maroknyi kerékpáros
indult, ők Nyárádszeredában szent-
misén vettek részt, ahol a plébános
áldását is megkapták, hogy további
erővel, türelemmel folytathassák út-
jukat. Drócsa László és hívei öröm-
mel vették tudomásul, hogy
közösségüket is felkeresték a mara-
tonon részt vevők. Mikházán Balla
Zsigmond gondnok mutatta be a
maratoni csapatnak a ferences ko-
lostort és templomot, annak értékeit
és kriptáját, majd a nyárádremetei
önkormányzat és turisztikai iroda
jóvoltából ebéd várta a résztvevőket.
Gond nélkül megtették

A szovátai Kozomos Lajos hitok-
tatóként és sportolóként azért kap-
csolódott be, mert vallásos
rendezvényről van szó, és úgy véli,
minden katolikusnak, ha lehetősége
van rá, meg kell próbálnia részt
venni hasonló rendezvényeken,
főleg hogy ez Máriáról, mindannyi-
unk édesanyjáról szól. A hittantanár
mintegy húszfős csoporttal csatla-
kozott a Korond felől érkezőkhöz,
köztük Gál Krisztával, aki a fél ma-
raton leszaladására vállalkozott. A
fiatal hölgy kihívásként fogta fel az
első ilyen teljesítményt, de ennek
hátterében az áll, hogy egy ilyen táv
megtétele alatt van ideje az ember-
nek elmélkedni, magába szállni. Az
út végén rájött: ha a fizikai fájdalom
ellenére is meg tudta valósítani cél-
ját, akkor nincs olyan fizikai vagy
lelki fájdalom, amit ne tudna leküz-
deni. Az erdőszentgyörgyi 
Csizmadi Mihály Zsolt megtisztel-
tetésnek érzi, hogy másodszor is le-
szaladhatta a maratoni távot.
Elsősorban a keresztény értékek és
a szeretet védelméért indult útnak,
amit szeretne átvinni a hétközna-
pokba is, hogy jobban egymásra

tudjanak figyelni az emberek. Úgy
véli, a szaladás összeköti Istennel,
aki örömét leli a mozgó emberben,
ahogyan a világmindenség is örök
mozgásban van.

Marosvásárhelyen az Erdélyi
Kárpát-Egyesület segített a szerve-
zésben, de idén csupán nyolc kerék-
páros indult útnak. Adorjáni Alpár
úgy véli, ennek több oka is van, el-
sősorban, hogy kétszer is módosult
az eredeti időpont, másodsorban
érettségi és felvételi vizsgák idősza-
kában vagyunk, továbbá a városban
van néhány olyan rendezvény,
amely nagyobb tömeget mozgat
meg és így elvonta a figyelmet a
maratonról. Ennnek ellenére biza-
kodóak a jövő évet tekintve. Az
úton semmi gondja nem akadt a ba-
ráti társaságnak, és örülnek annak
is, hogy nyárádszeredai szentmisén
való részvételt is be tudták illeszteni
az idei programba.
Egyre többen vállalkoznak rá

A Szakrális maraton a keresztény
értékekért, a békéért nevű csíksom-
lyói kezdeményezés ötlete az erdé-
lyi Mária-utakat gondozó Erdélyi
Mária Út Egyesületé – mondta el
kérdésünkre Moldován László, a
szervező Sóvidék-Hegyalja Turisz-
tikai Egyesület elnöke. Őket Mol-
nár Sándor kereste fel, hogy ha már
a Székelyföld Turisztikai Egyesület
létrehozásán dolgoznak, indítsanak
egy ilyen rendezvényt is, amely
ugyancsak összefogja a székelysé-
get, kössék össze a vallást a sport-
tal. Célpontként eredetileg
Csíksomlyóra gondolkodtak, de
mivel a sóvidékieknek, a nyárád-
mentieknek és főleg a marosvásár-
helyieknek messze volt, így esett a
választás Mikházára. Egy ilyen
úton az ember átérzi a megtisztu-
lást, akár a zarándokok – tette hozzá
Moldován, és azt is elmondta: az
embereknek szükségük van erre a
lelki felüdülésre, egyre nagyobb az
érdeklődés, már hetekkel az indulás
előtt jelentkeznek. Idén 52 személy
iratkozott fel az interneten, de 60 ér-
kezett Mikházára, és örömükre van-
nak közöttük 7-9 éves gyerekek is,
akik becsülettel „letekerték” a távot,
így biztosítottnak látszik az „után-
pótlás”, és remélhetőleg egyre töb-
ben lesznek. Moldován László azt
sem tartja mellékesnek, hogy a ka-
tolikusok, reformátusok és unitári-
usok össze tudtak fogni egy nemes
célért, és hiszi, hogy egy az Isten, és
aki őbenne hisz, az boldog ember.

Hatvan személy ért célba
Szakrális maraton a békéért

és a szeretetért

Egyelőre csak kátyúznak

Szer Pálosy Piroska

Gligor Róbert László

Fél éve gyámság nélkül a kiskorú
Elnapolt tárgyalások

Kerékpáron és szaladva tették meg a távot vagy annak egy részét a résztvevők 
Fotó: Gligor Róbert László



Holtvágányon – a cím kife-
jező és könnyen értelmez-
hető, főként az alcím
ismeretében: A Ceauşescu-
rendszer magyarságpoliti-
kája II. 1975–1989. A
Pro-Print Kiadó gondozásá-
ban megjelent könyv Novák
Csaba Zoltán történész leg-
utóbbi kötete, amelynek is-
mertetésére múlt héten
került sor a marosvásárhelyi
Bernády Házban. A fiatal
szerzővel a könyvbemutató
után beszélgettünk.

– Miért volt fontos számodra ez
a téma, milyen forrásokból állí-
tottad össze a kötetet?

– A kötet a 2010–2011-es
Aranykorszak című könyvem foly-
tatása, amely a Ceauşescu-rendszer
első időszakát dolgozta fel – ebben
a második szakaszt taglalom. A
rendszer két nagy szakaszból állt,
az első 1965-től 1974-ig tartott, és
egy viszonylag szabadabb, liberá-
lisabb korszak volt, ha lehet ezt így
mondani. A változások a hetvenes
évek közepétől jelentkeztek. A leg-
utóbbi kötetem ezt az időszakot
mutatja be. Ekkortól olyan rend-
szer következett, amelyben a párt-
vezetés magyarságpolitikája
jelentős változásokon ment keresz-
tül. Egy általános fordulat része-
ként a párt szakított az előző
időszak politikájával, amelynek
keretében a kisebbségeket a saját
elitjük által integrálta. A hetvenes
évek közepétől mindez megválto-
zott, fokozatos leépítés követke-
zett: a régi elitet, a kisebbségi elitet
is lecserélik, helyükre pedig na-
gyon kis létszámban kerülnek ma-
gyar emberek. A teljes elitcserével
járt, hogy azokat a magyar kom-
munista politikusokat, akik mertek
szólni a magyarság ügyének érde-
kében, leváltották, félreállították,

helyükre pedig a rendszerhez ab-
szolút lojális és hű kádereket tet-
tek. Ez a folyamat a hetvenes
években kezdődött, és oda veze-
tett, hogy a nyolcvanas évek köze-
pére Románia teljesen
elszigetelődött, még a szocialista
táboron belül is: nem tért át azokra
a reformokra, amelyeket a többi
szocialista állam bevezetett, a párt-
vezetést és a politikát a nacionaliz-
mus határozta meg, diplomáciai
hidegháborúban állt Magyaror-
szággal, amelynek egyik következ-
ményeként a romániai magyar
kisebbséggel szemben nyílt asszi-
milációs tendenciákkal élt, a ma-
gyar közösséget teljesen be akarta
olvasztani.

– Hogyan mutatja be mindezt a
kötet?

– A könyv a Ceauşescu-rend-
szer ezen szakaszát két nagy rész-
ben tárgyalja. Az egyik rész egy
értelmező, elemző fejezet, amely
szakmai szempontból általános
történészi kutatásnak minősül. A
második részben a forrásaimat
használom fel, és közlöm: magyar-
országi és hazai levéltári források-
ból válogattam. E kétrészes
felépítésnek köszönhetően azok

számára is hasznosnak bizonyulhat
a kötet, akik az elemzésre kíván-
csiak, és azok is érdeklődéssel for-
gathatják, akiket a különböző
korabeli dokumentumok érdekel-
nek. A magyar diplomáciai forrá-
sok mellett a román Központi
Történeti Levéltárban és a Securi-
tate által készített dokumentumo-
kat őrző CNSAS levéltárából is
válogattam, utóbbiból külön feje-
zetet írtam a kötet elemző részében
is: A magyar kérdés mint belbiz-
tonsági kérdés. Ezzel külön is fog-
lalkozom.

– Szenátorként aktívan részt ve-
szel a hazai politikai életben;
mikor volt időd ezt a kötetet
megírni, összeállítani?
– Ez a kötet annak a hosszú ku-

tatási folyamatnak a lezárása, ame-
lyet a doktori disszertációm során
indítottam: egy tízévesnél is hosz-
szabb kutatásról van szó. De a po-
litikai jellegű tevékenységem
mellett a történészi munkát to-
vábbra is folytatom. Természete-
sen nem tudok annyit foglalkozni
vele, mint régebben, de eljárok
konferenciákra, igyekszem részt
venni a szakmai életben, mert a
történészi munkát soha nem kívá-
nom abbahagyni.

Vasárnap este a nyárádszere-
dai unitárius templomban
adott hangversenyt a maros-
vásárhelyi Tiberius kvartett.

A vonósnégyes Hollandiába ké-
szül hangversenyezni, az előtte kí-
vánatos főpróbát ezúttal Nyárád-
szeredában tartotta, ahol Mozart és
Haydn D-dúr vonósnégyes tételei-
ből mutatott be közel egyórás elő-
adást, amelynek végén a közönség
visszatapsolta a Molnár Tibor (he-
gedű), Lokodi Károly (hegedű),
Molnár József (brácsa), Zágoni
Előd (cselló) alkotta együttest, akik
megígérték, hogy újabb fellépéssel
érkeznek majd vissza.

Kérdésünkre Sándor Szilárd lel-
kész elmondta: azért szervezték e
zenei estet, mert beteg a világ, és

nem tudja elviselni a csendet, a Ti-
berius vonósnégyes pedig feltölti
ezt a csendet gyógyító dallammal és
azzal, amit szavakban nem lehet és
nem is érdemes megfogalmazni. Az
együttes és az egyházközség jó kap-
csolatban van, nem először jár itt a
vásárhelyi csapat: a zenészeknek
helyre és közönségre van szüksé-
gük, ami a templomban adott, az
embereknek pedig szükségük van
erre a gyógyító zenére. A csend Is-
tenhez hasonló, csak hallani kell, fi-
gyelni kell rá, a csend a zenétől lesz
szentté: a zene egy imádság, egy
életút, amely elvezet Istenhez. És
erre a zenére szükségünk van, mert
a zajos csendbe belefeledkező szí-
vünk gyógyulni kíván. Ezért hoztak
a művészek Haydn tavaszias, nyá-
rias csengésű zenéjéből és az őt fe-
lülmúló, a zenében mélységet
hagyó Mozart műveiből.

A Szent László-év kapcsán
újabb tagokkal bővült a lo-
vagkirályról elnevezett rend,
szombaton a Nyárádmentén
került sor lovagok és apródok
avatására.

A Szent László Társaság (1861)
és Rend idén tucatnyi taggal bővül
Erdélyben, Ausztráliában, az Ame-
rikai Egyesült Államokban és Ka-
nadában – hangzott el a pénteki
rendi tanács ülésén. Az erdélyi szer-
tartás szombaton volt Backamada-
rason. Az ünnepség a református
templom kertjében álló kopjafa
megkoszorúzásával kezdődött, a
tisztelet és emlékezés jegyeit a rend
tagjai mellett a Szent György Lo-
vagrend és a Történelmi Vitézi
Rend erdélyi képviselői helyezték
el. A templomi istentisztelet rendjén
Kiss Dénes székelyszentistváni re-
formátus lelkész hirdette az igét, Je-
remiás prófétának a babiloni
fogságban levő zsidókhoz küldött
levele mai időszerű üzenetét bon-
colgatva.
Társakkal a szolgálatban

A Szent László Társaság és Rend
káptalanja engedélyezte, vitéz Imre
László főkapitány és főszéktartó el-
rendelte az idei erdélyi jelöltek lo-
vaggá avatását. Az avatási imában
vitéz Bozó József magyarországi
széktartó Isten segítségét kérte vi-
tézi hagyományaink őrzéséhez,
hogy első nagy királyaink vitézi

példáját követve szeretetben szol-
gálhassák a magyar népet, és hogy
Krisztus lelke töltse be lelküket
ebben a szolgálatban. A firtosmar-
tonosi Szász Enikő, a székelyabodi
Nagy Miklós, a székelyszentistváni
Kiss Dénes és Sándor János, vala-
mint a székelytompai Gligor Róbert
László nemzetes hölgyek és urak
esküvel fogadták meg, hogy a rend
szabályai szerint élnek, azt megtart-
ják, és mindenkor Szent László lo-
vagkirály hűséges lovagjai
maradnak, majd a zsámolyra térdelt

személyeket v. Imre László a pal-
lossal lovaggá ütötte. A rend újabb
két apródot is avatott, a firtosmarto-
nosi Szász Erika és az érdi Tipó Vik-
tória vállát illették a bárddal.

Minden évben a káptalan nevé-
ben a rend kitüntetéseket ad át
olyan személyeknek, akiket eddigi
munkájuk alapján érdemesnek tart
erre, ezzel jutalmazva tevékenysé-
güket: idén a Szent László-érdem-
keresztet Szőcs Antal backa-
madarasi polgármester és Bodolai
Gyöngyi újságíró vehették át.

A szertartást vezető lovag Erdé-
lyi-Takács István központi törzs-
széktartó, magyarországi szék-
tartóhelyettes, érdi református lel-
kész örömmel vette tudomásul,
hogy amikor a rend összeül, hogy a
jelölteket lovaggá fogadja, és sora-
iban helyet adjon nekik, akkor
velük ünnepelnek azok a lovagren-
dek is, amelyekkel szoros kapcsola-
tuk van vagy lesz a jövőben. Az új
lovagokhoz intézett beszédében ki-
emelte: Istennek magyarul beszélő
népe vagyunk, és ezt a nyelvet
Ausztráliától Kazahsztánig a világ
47 országában beszélik. Szent
László népe is vagyunk, mert e ki-
rály nélkül a Szent István utáni ál-
lamiságunknak nem lehetett volna
útja, jövője. Nagy király volt, mert
elfogadta, hogy ő Isten népéhez tar-
tozik, hívő ember volt, aki az ellen-
séget nem legyilkolni, hanem
megtéríteni akarta. Lovagnak lenni
nem könnyű dolog – figyelmeztette
a felavatottakat, de ehhez Isten min-
denkinek Krisztus szívét adja, hogy
megmaradjon a szolgálatban: mind-
annyian Krisztus népe vagyunk,
egy szívvel, egy úton járunk.

A házigazda lovag Koncz László
Ferenc lelkész, erdélyi széktartó
hálát adott az avatási alkalomért,
hogy az eddig egyszemélyes szol-
gálatában most már társai is van-
nak. Az örömmel és hálával végzett
szolgálat meghozza majd a gyümöl-
csét, és ez a nap minden lovag és
családja örömét, valamint az össze-
tartozás élményét jelenti.

A megtartatás üzenete
A szertartás után az ünneplők

ismét a kopjafánál sorakoztak fel
egy közös fényképre, majd Backa-
madaras polgármestere szólalt fel:
jó ötlet volt néhány éve felállítani itt
a Találkozások kopjafáját, és kell is
itt találkozni, hogy megmutassuk:
még létezünk. És ha fel tudjuk mu-
tatni, hogy sokan vagyunk, akkor
lesz katolikus gimnáziumunk, Szé-
kely Mikó Kollégiumunk, két nyel-
ven feliratozott utca- és
helységnévtábláink is.

Az ünneplőket köszöntötte dr.
Makkai Gergely, a Szent György
Lovagrend észak-erdélyi nagypri-
orja is, aki örül a két rend közötti
kapcsolat kezdetének, hiszen mind-
két rend hasonló értékeket képvisel,
az emberi erényeket és lovagi esz-
méket kell felmutatnia a mai társa-
dalomban. A Történelmi Vitézi
Rend nevében vitéz Lázár Elemér
főkapitány-helyettes mondott kö-
szöntőt, majd a tömeg a művelődési
otthonba volnult, ahol a székely-
szentistváni Sándor János művész
Szent László fába faragott üzenete
című kiállítását tekinthette meg.
„Szent királyaink ma is egybegyűj-
tenek, múltunk táplál és ezer szállal
köt, hogy el ne sodortassunk. 

Szükséges ez az erős gyökérzet,
mert úgy vagyunk, mint a pusztai
tölgy, egyedül és magányosan, csak
Istenre és magunkra számíthatunk,
de hiszem, hogy ez a kettő elég lesz
a megtartatáshoz” – mondta Kiss
Dénes lelkipásztor, a fafaragó mes-
ter falustársa egyedi és megismétel-
hetetlen személyiségét és kiállítását
méltatva.
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Kaáli Nagy Botond

Gligor Róbert László

A Tiberius zenéje feltölti szívünkben a csendet                               Fotó: Gligor Róbert László

Gagyi József és Novák Csaba Zoltán a könyv bemutatóján.                       Fotó: Nagy Tibor

A csend zenéje 
Nyárádszeredában

Gyarapszik az erdélyi szék
Lovagokat avattak Backamadarason

Lovagokat és apródokat avattak, érdemkereszteket adományoztak a hét végén

Kötet a Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikájáról 
Beszélgetés Novák Csaba Zoltánnal

Rendkívüli szimfonikus hangverseny
A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia és a kolozsvári Gheorghe Dima

Zeneakadémia közös szervezésében rendkívüli szimfonikus hangver-
senyre kerül sor június 15-én, csütörtökön este 7 órakor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Iulian Rusu karmester, zongorán Belcea-Ion Eve-
lin és Bordos Nagy Csilla, a kolozsvári Zeneakadémia 2016-ban megren-
dezett zongoraversenyének két győztese játszik. Műsoron: Massenet-,
Şerban Marcu-, Csajkovszkij-művek. A hangversenyre a 35-ös számú bér-
letek érvényesek.



A maroskeresztúri iskolában
nincsenek összevont osztá-
lyok. Ez nagyrészt annak is
tulajdonítható, hogy   – míg
több szülő a városba járatja
gyermekét iskolába – más te-
lepülésekről a keresztúri tan-
intézetbe ingáznak a diákok. 

– Nyárádtőről és Malomfalváról
is hozunk be gyermekeket. Székely-
kakasdról pedig, ahol csak elemi is-
kola működik, a felső tagozatosok
jönnek be Maroskeresztúrra. A di-
áklétszám stagnál, 13–18-as lét-
számú osztályaink vannak. Ősztől
10-11-gyel lesznek kevesebben a ta-
nulók  – tájékoztatott Albert Zoltán
igazgató. Az intézményvezetőtől
azt is megtudtuk, hogy szeptember-
ben csak Székelykakasdon indul
előkészítő osztály, így a községköz-
ponti elemi oktatás négy, a kakasdi
öt tanerős lesz. 

– A maroskeresztúri iskola egyik
erőssége, hogy minden oktatója
címzetes – tette hozzá az igazgató,
akitől az óvodai oktatásról is érdek-
lődtünk.

– A községközpontban két román
és egy magyar óvodai csoport mű-
ködik. Újdonság, hogy szerda dél-
utánonként két-három év közötti
gyermekek jönnek szüleikkel együtt
az óvodába beszoktatás végett.
Nyolc magyar kisgyermek vesz
részt ezeken a foglalkozásokon, így
ősztől a 14-15-ös létszám 20 fölé
kerül. Ez mindenképpen nagy lé-
pésnek számít – jegyezte meg az in-
tézményvezető.

Albert Zoltán az Esélyegyenlő-
ség a minőségi oktatásban elneve-
zésű projektről is beszámolt,
amelyet a marosvásárhelyi Nicolae
Bălcescu Általános Iskolával, a ko-

ronkai, ákosfalvi, Dózsa György
községi tanintézetekkel, illetve a
Maros Megyei Nevelési és 
Tanácsadó Központtal és a helyi ön-
kormányzattal partnerségben indí-
tott a maroskeresztúri iskola.

– A pályázat értéke 600.000 lej,
és a hátrányos helyzetű gyermekek
támogatását – egyebek mellett
meleg ebéd  biztosítását –, illetve az
informatikalabor felszerelését fog-
lalja magába. A napokban meg kell
érkeznie az eredménynek – tette
hozzá az igazgató. 

A továbbiakban két további pá-
lyázatról is szó esett. Az egyik A
művészeti és kulturális oktatás az
európai iskolákban címmel október-
ben megszervezendő konferenciára
vonatkozik, amelyre külföldi elő-
adókat hívnának meg. A másik pá-
lyázat célja egy szakmai kirándulás

helyi pedagógusok számára, akik
középkori várakat látogatnának
meg, és a látottakat a tanórákon
hasznosítanák.

Albert Zoltán a Kis rendőrök
című, a megyei rendőr-felügyelő-
séggel együttműködésben 2009-től
zajló  országos programra is emlé-
keztetett, amely elsőként a maros-

keresztúri iskolában indult be. A
program lényege, hogy  felső tago-
zatos diákok délutáni szolgálatot
vállalnak a tanintézetben, igazoltat-
ják az idegeneket, tájékoztató kam-
pányok esetén kiosztják a rendőrség
szórólapjait, és a helyi közlekedés
biztonságosabbá tételében is szere-
pet vállalnak.

Egy évvel ezelőtt egyetlen
szavazattal nyerte meg Ma-
roskeresztúron a helyható-
sági választást a székely-
kakasdi Kovács Edit. A nagy
port kavaró hír megosztotta a
községbelieket, a civil szférá-
ból érkező jelöltnek ugyanis
hat – három magyar és három
román – kihívója volt. Mára
azonban már a bizalmatlanok
is meggyőződhettek arról,
hogy a megyeszékhellyel
szinte összenőtt község éle-
tébe szerencsés fordulatot
hozott 2016 júniusa.

– Mit sikerült megvalósítani az
elmúlt 12 hónapban? – kérdeztük a
polgármester asszonyt.

– Mind a személyzet, mind az
önkormányzati szolgáltatások
szempontjából egy igen elhanyagolt
hivatalt vettem át. Fő törekvésem a
szolgáltatások minőségének növe-
lése, emberközpontúvá tétele volt.
Ennek érdekében vezettem be a dél-
utáni munkaprogramot a hivatalba.
Csütörtökönként délután 6 óráig fo-
gadjuk azokat a maroskeresztúria-
kat, akik délelőttönként dolgoznak,
és ilyenkor nem áll módjukban el-
intézni hivatalos ügyeiket. Ugyan-
akkor Székelykakasdon, a helyi
kultúrház egyik helyiségében is nyi-
tottunk egy munkapontot. Jelenleg
minden páratlan héten szerdán dél-
után 1 és 3 óra között tartunk ott
ügyfélfogadást. Ez főleg az idős ka-
kasdiaknak nagy segítség, mert nem
kell bejönniük a községközpontba
egy hivatalos iratért. A gazdákat, vál-
lalkozókat pályázati tanácsadással
segítettük. Az érdekeltek telefonos
előjegyzés alapján csütörtökönként
találkozhattak a szakértővel, aki pá-
lyázataik előkészítéséhez nyújtott
hasznos útmutatást. Ez a szolgáltatás

jelenleg szünetel, de igény esetén új-
raindítjuk.
Aszfaltszőnyeg Székelykakasdon

A tavalyi év legnagyobb megva-
lósításának Kovács Edit a székely-
kakasdi út leaszfaltozását tekinti. A
beruházást helyi forrásból finanszí-
rozták. 

– A fél falut sikerült leaszfaltozni,
és az a jó hír, hogy idén a hátrama-
radt útszakaszra is aszfaltszőnyeg
kerül. Első lépésként egy kezdeti
aszfaltréteget teszünk fel, és a ké-
sőbbiekben következik majd a kop-
tatóréteg – magyarázta a
községgazda, majd azt is hozzátette,
hogy Maroskeresztúron a Malom és
a Maros utcákban fognak aszfal-
tozni.

Az infrastruktúránál maradva,
Kovács Edittől azt is megtudtuk,
hogy március végén az országos vi-
dékfejlesztési program keretében
nyújtottak be pályázatot a székely-
kakasdi ivóvíz- és szennyvízhálózat
kiépítésére. A pályázat a maroske-

resztúri hálózat bővítését is magába
foglalja. 

Ami a tavalyi munkálatokat illeti,
kicserélték a maroskeresztúri iskola
tetőszerkezetét, a kakasdi iskola ud-
varát tujákkal ültették be, korszerű-
sítették a játszótereket és
buszmegállókat, és a község mind-
két településén járdát építettek.
Ugyanakkor 39 forgalmi táblát is
elhelyeztek a község területén.
Az élet védelme

A biztonságosabb gyalogosköz-
lekedés érdekében tett intézkedé-
sekről Palkó Attila, a polgármesteri
hivatal menedzsere tájékoztatott.

– A Maroskeresztúron áthaladó
15-ös országúton, amely európai út
is egyben (E60), több tragikus bal-
eset történt az elmúlt időszakban.
Az európai utak esetében elég „me-
redek” törvények vannak érvény-
ben, így bizonyos kezde-
ményezéseinket – például a jelző-
lámpák elhelyzésére vonatkozót –
elutasították az utászok. Végül
azonban sikerült olyan intézkedé-
sekben megállapodni, amelyeket a
szükséges dokumentáció benyújtása
után már jóvá is hagytak. A nappali
jobb láthatóság érdekében piros-
fehér festékkel festettük le az öt
gyalogátjárót. A továbbiakban vala-
mennyi átkelőhelyet kivilágítjuk. A
gyalogátjárók mindkét oldalán osz-
lopokra szerelt, kónikus fényű,
LED-égős lámpatesteket helyezünk
el, amelyek a környéket is megvilá-
gítják, így a járművezetők nemcsak
az átkelőhelyet, hanem az átkelni
készülőt is látni fogják. Emellett ki-
világított jelzéseket és előjelzéseket
is elhelyezünk, amelyek nemcsak
az átkelőhelynél, de már 50 méter-
rel azelőtt is villogva figyelmeztetik
a sofőröket.

Erről az intézkedésről a tavaly
decemberben indított negyedévi
községi lap, a Betekintő második,
húsvéti számából is értesülhetett a
lakosság. A Maroskeresztúrt érintő
újdonságokról, a tanácsi határoza-
tokról beszámoló, illetve a helyi ta-
nácsosokat is bemutató lap
következő száma június végén jele-
nik meg. A Betekintőt a polgármes-
teri hivatal illetékesei minden
lakosnak házhoz szállítják.
Szelektív hulladékgyűjtés

A székelykakasdi szemétátrakó
és -válogató állomás – amelynek
ügye évekig húzódott – még mindig
nem üzemel, a felszerelést lassan
kikezdi a rozsda. A helybéliek tilta-
kozása ellenére megvalósított beru-
házás nem tartozik a helyi
önkormányzat hatáskörébe. Az vi-
szont a községvezetésnek köszön-
hető, hogy a hulladékot a

maroskeresztúriak 90 százaléka
szelektíven gyűjti.

– Nem volt könnyű ezt bevezetni,
különösen a kezdeményezés első
két hetében ütköztünk a lakosság el-
lenállásába – mesélte Kovács Edit.
– Arra kértük a szolgáltatót, hogy
adjon egy hónap haladékot. Így feb-
ruárban azoknak a szemetét is el-
szállították, akik azt nem az
előírások szerint tették ki a házuk
elé. Márciustól viszont csak a sze-
lektíven gyűjtött hulladékot viszik
el. A lakosság többsége lassan meg-
barátkozott a gondolattal. A szolgál-
tató szerint Maroskeresztúr azon
községek közé tartozik, ahol a leg-
jobban működik a szelektív hulla-
dékgyűjtés.
Napközit kap Maroskeresztúr

A közeljövő legfontosabb beru-
házása egy új napközi lesz.

– A növekvő gyermeklétszám
miatt nagy szükség van napközire
Maroskeresztúron, a városban dol-
gozó szülők ugyanis a délutáni fel-
ügyelet hiánya miatt Maros-
vásárhelyen járatják óvodába gyer-
meküket. Tíz éve tervezi az önkor-
mányzat ezt a beruházást, de most
már nem tűr halasztást. Éppen ezért
nem várunk pályázati lehetősé-
gekre, hanem önerőből valósítjuk
meg, az idei költségvetésünk felét
fordítjuk erre. A közbeszerzés már
le is zajlott. Meglepően kevés,
mindössze négy cég jelentkezett a
kivitelezésre, közülük ketten igen
kedvező árajánlattal jöttek, így kö-
zülük választjuk majd ki a nyertest.
Jelenleg a kiértékelés zajlik, és a na-
pokban el is dől, hogy ki végzi a
munkálatot. A kivitelezés határideje
egy év, így remélhetőleg jövő ősszel
már az új épületben fogadjuk az
óvodásokat. A napközi az ortodox
templom mögötti parkban kap he-
lyet – tájékoztatott a polgármester.
Újjászülethetik a kultúrotthon

A községvezetőtől arról is tudo-
mást szereztünk, hogy remélhetőleg
a közeljövőben megújul a maroske-
resztúri kultúrotthon. 

– Az országos vidékfejlesztési
terv keretében nyújtottunk be pályá-
zatot erre a beruházásra, és a múlt
szerdán zajlott a gyulafehérvári kül-
döttség első tereplátogatása. A pá-
lyázatot rendben találták, források
is vannak, így szinte biztosnak ve-

hetjük a támogatást – mondta Ko-
vács Edit. A községgazda arra is fel-
hívta a figyelmünket, hogy bár a
kultúrház kívülről igen impozáns
épületnek tűnik, a belső tér romok-
ban áll, a mennyezet is beszakadt.

A távolabbi tervek kapcsán került
szóba a községközponti iskola bő-
vítése, ahol két, rövid program sze-
rint működő óvodai csoport is
helyet is kaphatna. A maroskeresz-
túri óvoda egy visszaigényelt épü-
letben működik. Az önkormányzat
bérleti díjat fizet, a szerződés pár év
múlva jár le. Amennyiben a ma-
gyarországi tulajdonos eladná, min-
denképpen megvásárolnák az
épületet, erről azonban az elkövet-
kezőkben lesz majd alkalom tár-
gyalni – tudtuk meg Kovács Edittől.

Újdonság, hogy idén az egyházak
mellett a kultúrát is támogatja a
helyi vezetés. A vissza nem térí-
tendő támogatás igénylésére vonat-
kozó pályázatokat június 22-ig
adhatják le az érintettek.
Faluünnep szeptemberben

A közösségépítés terén fontos
kezdeményezés az első Maroske-
resztúri Napok megszervezése. A
faluünnepre szeptember 2-án és 3-
án kerül sor. A rendezvénysorozat
részeként az önkormányzat munka-
börzét is tervez, amelynek során
kapcsolat teremtődne a községbeli
vállalkozók és a helyi munkaerő kö-
zött. Ez azért is fontos, mivel sok
lakó a városba jár dolgozni, bár a
községben is bőven akadnak mun-
kalehetőségek. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az, hogy a megye-
székhelyről többen is ingáznak Ma-
roskeresztúrra. Egy másik törekvés
a falu híres szülötte, a maroskeresz-
túri kastélyt építő Knöpfler Vilmos
orvos, országgyűlési képviselő ne-
vének megismertetése a helybéliek-
kel. Erre is kiváló alkalmat
biztosíthat a szeptember eleji falu-
ünnep.

– Egyetlen mondatban hogyan
foglalná össze az elmúlt év tapasz-
talatait? – kérdeztük beszélgeté-
sünk végén Kovács Edittől.

– A mandátumom elején sokkal
gyorsabb ritmusban terveztem a
munkát, de menet közben rájöttem,
hogy apró lépésekkel is beindítható
a változás, fejlődés Maroskeresztú-
ron – összegzett a községgazda.                   
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Erősségek, tervek
Esélyegyenlőség az iskolában



A magyar válogatott szövetségi kapitánya bo-
csánatot kért a szurkolóktól az Andorra elleni já-
tékért és az elszenvedett vereségért.

A magyar válogatott pénteken este 1-0-ra ki-
kapott Andorrában világbajnoki selejtező mér-
kőzésen. A váratlan vereséget követően Bernd
Storck nem nyilatkozott a mérkőzést közvetítő
M4 Sport televíziónak, arra hivatkozva, hogy
nem az az ember, aki szeret kapkodva dönteni,
nyilatkozni. „A mostani helyzet különleges, így
nekem is több időre van szükségem, hogy össze-
foglaljam és megosszam a nézőkkel, a magyar
válogatott szurkolóival a mondandómat” – fo-
galmazott a szövetségi kapitány, aki csak a mér-
kőzés másnapján, délután értékelte a történteket,
a sportági szövetség honlapja kérésére.

„Egy ilyen mérkőzés után nem lehet mást
tenni, mint bocsánatot kérni a szurkolóktól –
nyilatkozta Bernd Storck. – Engem is bánt és
frusztrál a vereség. Tudtuk, hogy kellemetlen
meccs vár ránk, a helyzetünket nehezítette, hogy
hamar vesztes helyzetbe kerültünk, és azt a
kevés esélyt sem sikerült kihasználni, ami adó-
dott előttünk. Ez egy óriási blamázs, nem lehet
megbocsátani. Nem lehet a körülményekre sem
fogni a vereséget, mindenkinek vállalnia kell a
felelősséget, én leszek az első, aki ezt megteszi.
Nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami haté-
kony lehetett volna Andorra játéka ellen, ellen-

felünk pedig a gólja után túlnőtt magán, és saját
tudása fölött futballozott. Ez a pillanat nem al-
kalmas arra, hogy a jövőről beszéljünk, meg kell
emészteni a mérkőzést. Az biztos, hogy ilyen
teljesítménnyel nem tudunk nemzetközi szinten
boldogulni, mindenkinek el kell gondolkodnia a
kialakult helyzeten.”

Egyelőre nem világos, mi lesz Bernd Storck-
kal. A Magyar Labdarúgó-szövetség elnökségi
ülésén értékelnie kell a történteket, hogy beszá-
molója után a vezető testület érdemben tárgyal-
hasson a kialakult helyzetről. A föderáció
részéről egyébként senki nem reagált a törté-
nelmi vereségre, Csányi Sándor elnök a talál-
kozó után csak annyit mondott, hogy nem
szeretne hirtelen dönteni.

Rafael Nadal tizedszer nyerte
meg a francia nyílt teniszbaj-
nokság férfi egyes versenyét,
mivel a 116. évad vasárnapi
döntőjében 6:2, 6:3, 6:1-re le-
győzte a svájci Stan Wawrin-
kát.

A 31 éves Nadal történelmi tettre
készült tizedik Roland Garros-dia-
dalával, korábban ugyanis a profik
1968-as beengedése óta senki sem
nyert meg tízszer egy Grand Slam-
tornát. A legendás Martina Navrati-
lova 1978 és 1990 között kilencszer
diadalmaskodott Wimbledonban. A
párizsi fináléban 1969 óta először
két 30 év feletti játékos csapott
össze, s a győztes jutalma – a Mus-
kétások Kupája mellett – a második
hely volt a következő világranglis-
tán. A 72 torna- és 14 GS-győzelem-
nél tartó spanyol sztár még szettet
sem vesztett az idei Garroson – sőt,

eddig hat meccsén összesen csak 29
gémet vesztett el –, és hihetetlen,
78/2-es győzelmi mérleggel büsz-
kélkedhetett a párizsi salakon.

A 32 éves Wawrinka ugyanakkor
79 vesztett játéknál járt, közel öt
órával többet töltött a pályán, és
mindkét elbukott szettje az Andy
Murray elleni elődöntőhöz kapcso-
lódott. A 2015-ös bajnok svájci 16
trófeát gyűjtött, és mindhárom ed-
digi Grand Slam-döntőjét meg-
nyerte úgy, hogy az aktuális
világelsőt verte meg a fináléban.

Mindkét játékos idegesen, sok
rontással kezdte a döntőt, majd 2:2
után az elbizonytalanodó Wawrinka
elvesztette az adogatását. Az erőre
kapó mallorcai teniszező meg sem
állt 5:2-ig, aztán ismét brékelt, így
44 perc elteltével szettelőnyhöz ju-
tott. A játszma utolsó 20 pontjából
14-et Nadal nyert meg.

A folytatásban a spanyol egy fo-
kozattal feljebb kapcsolt, döbbene-
tes ütéseket mutatott be, a
lausanne-i játékos pedig nem tudta
tartani a tempót. A 40 perces máso-
dik felvonásban Wawrinkának vol-
tak felvillanásai, de nem tudott
közelebb kerülni a szett során
három rontott ütést bemutató Na-
dalhoz, és a végén elkeseredésében
az ütőjét is összetörte.

A harmadik játszma rögtön
Nadal-brékkel indult, majd 3:1 után
ismét elvette az egyre kedvetleneb-
bül küzdő svájci szerváját, onnantól
pedig már nem engedte ki a kezéből
a győzelmet. A találkozó – amelyen
Wawrinka mindössze egy bréklab-
dáig jutott – 2 óra 5 percig tartott.

Az idei Roland Garroson szettet
sem vesztő mallorcai játékos pálya-
futása 73. tornáját nyerte meg, és
15. Grand Slam-trófeáját gyűjtötte
be. A GS-örökranglistán ezzel meg-
előzte Pete Samprast, és már csak a
18 serleggel csúcstartó Roger Fede-
rer van előtte. A párizsi salakon
immár 79/2-es győzelmi mérleggel
büszkélkedhet, és egyeduralmát
jelzi, hogy a profik 1968-as beenge-
dése óta ő az első, aki tízszer meg-
nyert egy Grand Slam-tornát.

A háromszoros világbajnok, Montreal-
ban címvédő Lewis Hamilton, a Merce-
des brit pilótája nyerte meg a Forma-1-es
Kanadai Nagydíjat vasárnap. Ezzel 12
pontra csökkentette hátrányát a pontver-
senyben az ezúttal csak negyedik német
Sebastian Vettellel (Ferrari) szemben.

Hamilton az élről indulva rajt-cél győ-
zelmet aratott, s karrierje hatodik sikerét
aratta Montrealban. Mögötte csapattársa,
a finn Valtteri Bottas ért be a második he-
lyen, míg a harmadikon a Red Bull auszt-
rál versenyzője, Daniel Ricciardo.

A rajt komoly izgalmakat tartogatott,
ugyanis a legjobban a Red Bull ötödik
helyről induló holland pilótája, Max Vers-
tappen indult meg, s az első kanyarig Ha-
miltont leszámítva valamennyi riválisát
megelőzte, ráadásul egy picit összeért az
autója Vettelével. A listavezető német
első szárnyának jobb oldala bánta a talál-
kozót, s mint kiderült, ezzel Vettel szá-
mára elúszott a győzelem lehetősége,
ugyanis a biztonsági autós szakasz utáni
néhány körben egyértelművé vált, hogy
be kell mennie a bokszba új orrkúpért, s
az utolsó helyre tudott csak visszajönni.

A rajt után nem Vettel járt a legrosszab-
bul, ugyanis a középmezőnyben Carlos
Sainz ráhúzta autóját Romain Grosjea-
néra, aki nem tudott mit tenni, meglökte
a spanyol pilótát. Sainz elveszítette ural-
mát gépe fölött, amely megpördülve,
nagy sebességgel csapódott tovább, s

előbb kilökte Felipe Massa autóját, majd
a gumifalba fúródott.

A folytatásban a stabilan a második po-
zícióban haladó Max Verstappent érte
utol a végzete, miután tíz kört követően a
motor megállt az autójában.

Ezek után a kerékcserék hoztak válto-
zást a Hamilton, Bottas, Ricciardo, Perez,
Raikkönen sorrendbe, a Ferrari finn ver-
senyzője elé került Sergio Perez (Force
India) csapattársa, Esteban Ocon is.

Hamiltonnak már az eleje sem volt túl
mozgalmas az élen, a későbbiekben pedig
nagyon magányosan körözött elöl, mint
ahogy Bottast sem zavarta senki, s bizto-
san szerezték meg az első és második he-
lyet. A két Ferrari hátulról próbált
felkapaszkodni, szinte egyedüliként a
mezőnyben két kiállást csináltak, hogy a
végén ultralágy gumikon támadhassák
Ricciardót és a két Force Indiát. A taktika
a Nagydíj első felében egészen a hetedik
helyig visszakapaszkodó Vettelnél bevált,
mivel az utolsó körökben előbb a hibázó
Raikkönent, majd Ocont, s végül Perezt
is megelőzte, s ugyan Ricciardóra, a Red
Bull ausztrál versenyzőjére már nem ma-
radt ideje, de negyedik helyével szerzett
13 pontot, így megőrzött 12 pontot elő-
nyéből Hamiltonnal szemben.

A világbajnokság két hét múlva Baku-
ban folytatódik.

Kanadai Nagydíj: Hamilton 
hatodszor győzött Montrealban

Bernd Storck: 
Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget

Salakon továbbra is Rafael Nadal a király

Történelmi pillanat: a világon elsőként a spanyol játékos nyerte meg tízszer ugyanazt a Grand
Slam-tornát

Eredményjelző
A vasárnapi Forma–1-es Kanadai Nagydíj végeredménye és a világbaj-

noki pontversenyek állása:
* végeredmény, Kanadai Nagydíj (70 kör, 305.720 km, a pontszerzők): 1.

Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:33:05.153 óra, 2. Valtteri Bottas (finn,
Mercedes) 19.783 mp hátrány, 3. Daniel Ricciardo (ausztrál, Red Bull)
35.297 mp h., 4. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 35.907 mp h., 5. Sergio
Perez (mexikói, Force India) 40.476 mp h., 6. Esteban Ocon (francia, Force
India) 40.716 mp h., 7. Kimi Räikkönen (finn, Ferrari) 58.632 mp h., 8. Nico
Hülkenberg (német, Renault) 1:00.374 p hátrány, 9. Lance Stroll (kanadai,
Williams) 1 kör hátrány, 10. Romain Grosjean (francia, Haas) 1 k h.

* pole pozíció: Hamilton

Eredményjelző
Eredmények, európai vb-selejtezők:
* D csoport: Írország – Ausztria 1-1, Moldova – Grúzia 2-2, Szerbia – Wales 1-1. Az

állás: 1. Szerbia 12 pont, 2. Írország 12, 3. Wales 8, 4. Ausztria 8, 5. Grúzia 3, 6. Moldova 2.
* I csoport: Finnország – Ukrajna 1-2, Izland – Horvátország 1-0, Koszovó – Törökor-

szág 1-4. Az állás: 1. Horvátország 13 pont, 2. Izland 13, 3. Törökország 11, 4. Ukrajna 11,
5. Finnország 1, 6. Koszovó 1.

* G csoport: Macedónia – Spanyolország 1-2, Olaszország – Liechtenstein 5-0, Izrael –
Albánia 0-3. Az állás: 1. Spanyolország 16 pont, 2. Olaszország 16, 3. Albánia 9, 4. 

Izrael 9, 5. Macedónia 3, 6. Liechtenstein 0.

Ostapenko 35 helyet javított, 
Halep a második

Tizenkettedik helyre lépett elő a női teniszezők világranglistáján a
francia nyílt bajnokság győztese, a lett Jelena Ostapenko, aki 35 pozí-
ciót javított múlt heti helyezéséhez képest. A rangsort továbbra is a
német Angelique Kerber vezeti, aki az év második Grand Slam-viada-
lán, a Roland Garroson már az első fordulóban kiesett. Ostapenko leg-
utóbb, két héttel ezelőtt még csak a 47. volt, onnan lépett előre a 12.
helyre, ami pályafutása eddigi legjobbja. Döntőbeli ellenfele, a román
Simona Halep kettőt javítva a második. 

Női tenisz világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a leg-
utóbbi helyezés): 1. (1.) Angelique Kerber (német) 7035 pont, 2. (4.)
Simona Halep (román) 6850, 3. (3.) Karolina Pliskova (cseh) 6690, 4.
(2.) Serena Williams (amerikai) 4810, 5. (6.) Jelina Szvitolina (ukrán)
4765, 6. (7.) Dominika Cibulkova (szlovák) 4420, 7. (12.) Caroline
Wozniacki (dán) 4345, 8. (8.) Johanna Konta (brit) 4330, 9. (9.) Szvet-
lana Kuznyecova (orosz) 4310, 10. (10.) Agnieszka Radwanska (len-
gyel) 3985.

Eredményjelző
A francia nyílt teniszbajnok-

ság (Roland Garros) férfi egyes
döntőjének eredménye: Rafael
Nadal (spanyol, 4.) – Stan Waw-
rinka (svájci, 3.) 6:2, 6:3, 6:1.

Románia – Chile ma este, Kolozsváron
A Lengyelországban elszenvedett vereséget követően Chilével játszik barátságos mérkőzést

a román labdarúgó-válogatott. A találkozó ma 21 órakor kezdődik, a Pro TV élőben közvetíti.

Bild: „A kapitány edzői karrierjének legnagyobb szégyene”
A nem várt magyar vereség téma volt a német lapokban a magyar szövetségi kapitány nem-

zetiségi hovatartozása okán. Volt olyan újság, amely csak megemlítette az eredményt, a Bild vi-
szont részletesebb összeállítást szentelt a mérkőzésnek, és kiemelte a kapitány bűnbánatát a
magyar blamázsért. Mint írták, az 54 esztendős német szakember eddigi pályáját nem kísérték
zajos sikerek, legkiemelkedőbb eredménye a tavalyi Eb-szereplés volt, ennek ellenére a Bild
úgy ítéli meg, a pénteki vereség edzői karrierje legnagyobb szégyene. A lap arról is írt, hogy a
magyar csapat egy éve mekkora meglepetést okozott az Eb-n csoportgyőzelmével, ugyanakkor
a vb-szereplésre a selejtező felénél már semmi esélye, hiszen a csoportelső svájciak 11, a második
portugálok 8 ponttal állnak előtte.

Második helyet ért a győzelem 
a Roland Garroson

A francia nyílt bajnokságon vasárnap tizedik alkalommal győztes spa-
nyol Rafael Nadal két helyet javítva a második a férfi teniszezők leg-
frissebb világranglistáján. Döntőbeli ellenfele, a svájci Stan Wawrinka
maradt a harmadik, az eddigi második helyezett szerb Novak Djokovic
pedig – aki a Roland Garroson címvédőként a negyeddöntőben búcsú-
zott – a negyedik helyre csúszott. A lista élén továbbra is a brit Andy
Murray áll, aki elődöntős volt Párizsban.

Férfitenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a leg-
utóbbi helyezés): 1. (1.) Andy Murray (brit) 9890, 2. (4.) Rafael Nadal
(spanyol) 7285, 3. (3.) Stan Wawrinka (svájci) 6175, 4. (2.) Novak Djo-
kovic (szerb) 5805, 5. (5.) Roger Federer (svájci) 4945, 6. (6.) Milos
Raonic (kanadai) 4450, 7. (8.) Marin Cilic (horvát) 4115, 8. (7.) Domi-
nic Thiem (osztrák) 3985, 9. (9.) Nisikori Kej (japán) 3830, 10. (10.)
Alexander Zverev (német) 3070.
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A bajnokság állása
* A vb-pontverseny állása 7 futam után (még 13 van hátra): 1. Vettel 141 pont,

2. Hamilton 129, 3. Bottas 93, 4. Räikkönen 73, 5. Ricciardo 67, 6. Max Verstap-
pen (holland, Red Bull) 45, 7. Perez 44, 8. Ocon 27, 9. Carlos Sainz Jr. (spanyol,
Toro Rosso) 25, 10. Felipe Massa (brazil, Williams) 20, 11. Hülkenberg 18, 12.
Grosjean 10, 13. Kevin Magnussen (dán, Haas) 5, 14. Pascal Wehrlein (német,
Sauber) 4, 15. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 4, 16. Stroll 2.

* Csapatok: 1. Mercedes 222 pont, 2. Ferrari 214, 3. Red Bull 112, 4. Force
India 71, 5. Toro Rosso 29, 6. Williams 22, 7. Renault 18, 8. Haas 15, 9. Sauber 4.



8 NÉPÚJSÁG __________________________________________________ NYILVÁNOSSÁG _____________________________________________ 2017. június 13., kedd

A Gecse utcai református Kistemplom
Evangélium vegyes kara az idén is sikeresen
szervezte meg városunk és a közeli települések
meghívott kórusainak találkozóját. Ezek a
meghitt együttlétek, az egymásra figyelés na-
gyon fontos motivációi kóruséletünknek. Be-
mutatkozhatunk, lemérhetjük eredményeinket,
tanulhatunk egymástól, gazdagíthatjuk reper-
toárunkat. Örömmel tapasztalhattuk az idén is,
hogy együtteseink produkciója rendszeres és
igényes munka eredménye. Minden egyes
kórus vastapsra ingerelte a hallgatóságot. Sor-
rendben fellépett a marosszentgyörgyi refor-
mátus egyházközség Reménység kórusa –
karvezető Kerekes-Szász Emese, a Bernády
kamarakórus – karvezető Márton Zsolt, az Eu-
fónia női pedagóguskórus – karvezető Strausz
Imre István, zongorán kísért Makkai Gyöngy-
vér, a búzásbesenyői Gaudete vegyes kar –
karvezető Szakács Zoltán, a Nagy István ifjú-
sági kamarakórus – karvezető Kovács András,
a mezőpaniti Vivit vegyes kar – karvezető Jakó
Sándor és végül a házigazda, a Gecse utcai re-
formátus egyházközség Evangélium vegyes
kara Szatmári Ildikó vezetésével.

Külön ki kell emelnem a rendezvényen elő-
ször éneklőket, a nemrég alakult fiatal Eufónia
pedagóguskórust. Kívánjuk, hogy lelkes öröm-
éneklésük ne lankadjon, és együttmuzsikálá-
suk még sok örömet szerezzen
hallgatóságuknak is. A második bemutatkozó
a Vivit vegyes kar Mezőpanitból. Köztudottan
gazdag énekkultúrájára büszke és azt ápoló kö-
zösség új hangjának is örvendezhetett a hall-
gatóság.

Szintén új színfoltja volt a hangversenynek
a Madaras Ildikó szopránénekes által előadott
két ária, Ávéd Éva zongorakíséretével. A mű-
vésznő szép hangja, előadásmódja, a kíséret –
még az elektromos kis zongora tökéletlenségét
is feledtető volta – nagyban gazdagította a
hangverseny szépségét.

A kórustalálkozót Lakatos Péter lelkipásztor
rövid áhítat és zsoltáréneklés után vezette le.
A kórusokat pódiumra szólítva, a műsorukban
szereplő művek szerzőiről is fontos tudnivaló-
kat közölt. Közben a kivetítőn a zeneszerzők
arcképét és a munkásságukkal kapcsolatos
fontosabb városokat, épületeket, dokumentu-
mokat is láthatta a közönség, színesebbé, em-

lékezetesebbé téve
számukra a zene-
történet e fontos
korszakát. 

A részt vevő
együttesek dalosai-
nak nevében is kö-
szönetet mondok a
Gecse utcai refor-
mátus Kistemplom
közösségének, akik
hatodik alkalom-
mal tették emléke-
zetessé számunkra
pünkösdi ünnepünk
második napját.

Kovács András
karnagy

VI. Barokk kórustalálkozó

Szerkeszti: Mezey Sarolta

Kirándultunk és báloztunk  
A Magányosok Klubja két ese-

ményen vett részt a közelmúltban. 
Május 30-án kiránduláson vet-

tünk részt Székelyvéckén a polgár-
mester, Fekete Pál meghívására. 

A polgármester a falut jelző cso-
dálatos székely kapunál várt ben-
nünket. Az óriási székely kapu
átível az út fölött, az arra járót
pedig Isten hozott! felirattal fo-
gadja, amit a Tamási Áron-idézet
egészít ki:  „Azért vagyunk a vilá-
gon, hogy valahol  otthon legyünk
benne”.

Az autóbuszról leszállva  gyalog
közelítettük meg az első portát,
ahol a polgármester egy pohár bor-
ral köszöntött. Elmondta, hogy na-
gyon kedves számára ez a ház és
udvar, hiszen itt nőtt fel kilenc test-
vérével  együtt. Édesapjuk emlé-
kére borpincét építettek. A
legnagyobb meglepetésünkre a jó
szobrász hírében álló Fekete Pál
egy szobrot kezdett  formálni, amit
a klubunknak szán. Kérésére a hát-
lapra bekarcoltuk a nevünk kezdő-
betűjét.

Első állomásunk után a székely-
véckei hegy felé vettük az irányt,
ahol a keresztút 14 stációja talál-
ható, mindenik egy-egy  pusztulás-
tól megmentett székely kapu. A
nagyon meredek út mentén cserefa
csemetéket ültettek, összesen het-
venet.

A keresztút imádságaival tettük
meg a „székely golgotát”. A stáció
székely kapuit nagyon szép Jézust
ábrázoló féldombormű díszíti, amit
a polgármester nővére, Kálmán
Éva készített. Azon klubtagoknak,
akik gyalog nem tudták megtenni
az utat, a község vezetője terepjárót
bocsátott  a rendelkezésükre. A

tetőn egy kis kápolna áll, ahol va-
rázslatos érzés kerített hatalmába,
olyan közel éreztük magunkat Jé-
zushoz, mintha  mellettünk ült
volna. 

Miután a hegyről lementünk, a
polgármester bemutatta a hivatalt,
amelyet bármelyik község megiri-
gyelne. A község központjában pá-
lyázati  pénzből egy szép parkot és
játszóteret alakítottak ki, turulma-
daras emlékművet állítottak, felújí-
tották a katolikus templomot,
rendbe tették ennek környékét és
az óvodát. Sok munkával és odaa-
dással építették ki a faluturizmust,
egyre több vendég érkezik ide pi-
henni és feltöltődni. 

Teljes szívből köszönjük a
meleg fogadtatást. 

Június 6-án pünkösdi bált tartot-
tunk, az Efendi vendéglőben vártak
a gyönyörűen megterített asztalok.
Szilágyi Sándor nótaénekes meg-
köszönte, hogy vezetőnk bemutatta
DVD-re rögzített videoklipjeit. Ve-
zetőnk köszöntötte a jelenlevőket,

és felkérte őket, hogy jelentkezze-
nek a pünkösdi király és királynő
megmérettetésre. Három klubtag
jelentkezett: Szabó Marika, Cseh
Júlia és Berei Árpád. A klub életére
vonatkozó kérdések utáni kiértéke-
lés szerint Szabó Marika és Berei
Árpád nyerte a Szabó Annamária
által készített koronákat,  és mind-
ketten letették a királyi esküt. Szi-
lágyi Sándor és Szilágyi Barna
rázendített a szívet melengető cso-
dás keringőre, és a királyi pár meg-
nyitotta a fergeteges táncot, majd a
következő számnál mindenki han-
gosan énekelte, hogy „Nemcsak a
húszéveseké a világ”.

Ezt követően felszolgálták a na-
gyon finom vacsorát, majd a tom-
bolajegyek kisorsolása követ-
kezett, ami most is nagy derültség
közepette zajlott. A hagyományos
gólyatánccal zártuk a pünkösdi
bált. Köszönjük vezetőnknek, Ko-
pacz Imolának ezt a felejthetetlen
szép estét.

Czerán Erzsébet

V. Hitem szikla szavalóverseny
Marosszentgyörgyön

Marosszentgyörgyön, május 8-án
délelőtt 10 órától, ötödik alkalom-
mal tartották meg a Hitem szikla
szavalóversenyt. A versek többnyire
hittel kapcsolatosak, de akadt köz-
tük több Szent László királyról
szóló is, hisz idén Szent László-év
van. A gyerekek két korcsoportba
jelentkeztek. Az előkészítő, az I.,
II., III. osztályokból 28 tanuló, va-
lamint a IV-V. osztályokból hat ta-
nuló. A szomorú, esős idő ellenére
a verseny házigazdája, Baricz Lajos
pap bácsi derűsre változtatta a han-
gulatot, már puszta jelenléte mo-
solyt varázsolt a gyerekek arcára,
mert többhetes lábadozás után meg-
hozta a maga szerény, egyszerű jó-
kedvét, amely tűzként terjedt
gyerekek, szülők és nagyszülők kö-
zött. Hajdó Piroska vallástanárnő
bemutatta a zsűri tagjait, Moldován
Irén román-magyar szakos tanárnőt,
valamint Pataki Ágnes versmondót.
A döntés nehéz feladat, ezért hang-
súlyozta is Moldován Irén, hogy
mindenki dicséretben részesül, mert
könyvet vett a kezébe, mert olva-
sott, sőt verset tanult. A hagyomá-
nyokhoz híven minden tanuló

emléklapot kapott és egy kis nassol-
nivalót.

A kisebbek korcsoportjában: I.
díj: Mihály Róbert III. o., II. díj:
Manea Tamara előkészítős, III. díj:
Fazakas Csaba II. o., dicséretben ré-
szesült Kiss Brigitta III. o. és Máthé
Dalma III. o. tanuló.

A nagyobbak korcsoportjában: I.
díj: Fazakas Hajnalka V. o., II. díj:
Moldovan Dénes Maya IV. o., III.
díj: Gagyi Lilla Henrietta V. o. ta-
nulók. Minden résztvevő jutalomki-
ránduláson vehet részt június 19-én
Székelybóson, ahol a katolikus
templomban megtekintik a Szent
László-legendát. Az utazást a Com-
munitas Alapítvány támogatja. A ki-
rándulás mellett a nyertesek könyv-
és pénzjutalomban részesültek a plé-
bánia jóvoltából: I. díj 150 lej, II. díj
100 lej, III. díj 50 lej és a dicséret 30
lej. Köszönjük a Communitas Alapít-
vány támogatását, valamint Simon
Kinga kántornőnek a szervezésben
nyújtott segítséget. Köszönjük, hogy
eljöttetek, jövőre ismét visszavárunk
az Iskola másként hetében. Isten ál-
dása kísérjen a szünidőben! 

Hajdó Piroska 

Idén 36. alkalommal tartották meg a
Felső-Küküllő mente V-VIII. osztályos di-
ákjai számára a Szép beszéd versenyt. 

Ezúttal a gyulakutiak voltak a házigaz-
dák. Május 31-én a szépen feldíszített kul-
túrotthonban Magyari Edit-Csilla, a
gyulakuti általános iskola igazgatónője kö-
szöntötte az ünneplőbe öltözött gyerekeket
és felkészítő tanáraikat. Beköszöntőjében
az anyanyelv fontosságáról beszélt, Besse-
nyei Györgyöt idézve: „...soha a földnek
golyóbisán egy nemzet sem tette addig
magáévá a bölcsességet, mélységet, vala-
meddig a tudományokat a maga anyanyel-
vébe bé nem húzta. Minden nemzet a
maga nyelvén lett tudós, de idegenen so-
hasem”.

„Egyetlen batyunk, botunk, fegyverünk
az anyanyelv” – írta Kányádi Sándor. Ezért
ápolnunk kell anyanyelvünket, fejleszte-
nünk kell szóbeli és írásbeli kifejezőképes-
ségünket. Erre kiváló alkalmat nyújtanak
a különböző anyanyelvi vetélkedők, mint
amilyen a mostani is.

A szervezők, Magyari Edit-Csilla, Jakab
Éva és Csíki Ildikó magyartanárok lehető-
séget adtak, hogy idén több tehetséges
gyerek nevezzen be a Szép beszéd ver-
senyre. 

Varga József, Gyulakuta polgármestere
beszédében örömét fejezte ki, hogy részt
vehet ezen a vetélkedőn. Amint elmondta,
számára piros betűs ünnep ez a nap, mert
a község és a környező települések tanulói
újból bizonyíthatnak. Elismerését fejezte
ki a lelkes tanári csapatnak, és sok sikert
kívánt a versenyzőknek. 

A verseny megkezdése előtt a gyulakuti
Szivárvány néptáncegyüttes középső cso-
portja nyárádmenti táncokat mutatott be,
megteremtve a jó hangulatot. 

A versenyzők négy kategóriából vá-
laszthattak: vers- vagy prózamondás, fo-
galmazás, melynek témája: Egy kóbor

kiskutya története (V-VI. osztály), „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon le-
gyünk benne” (VII-VIII. osztály) vagy
vers írása gyermeknapról V-VI. osztályo-
sok számára, illetve az otthonról (VII-VIII.
osztály).

Szebbnél szebb szövegeket hallottunk
klasszikus és jelenkori szerzőktől. Azok is,
akik a fogalmazást választották, bebizo-
nyították, hogy a szép, értelmes, igényes
beszédre törekednek.

A díjkiosztás előtt kellemes meglepetés-
ben volt részünk. A III. osztályos gyulakuti
gyerekek bemutatták a falu eredetmondá-
ját, melyet Varga Erika tanítónő dramati-
zált. Székely Boglárka Nyárádremetéről
egy megzenésített József Attila-verset és
egy Koncz Zsuzsa-számot mutatott be gi-
tárkísérettel. 

A zsűri tagjai Kiss Tünde magyar sza-
kos tanfelügyelő, Tövissi Éva magyartanár
és Kovács Emese teatrológus-hallgató vol-
tak. Nevükben a tanfelügyelő asszony elé-
gedettségét, örömét fejezte ki, hogy részt
vehettünk ezen a versenyen, gratulált a fel-
készítő tanároknak és a diákoknak. 

A versenyen hét település, Erdőszent-
györgy, Kelementelke, Hármasfalu, Mak-
falva, Kibéd, Nyárádremete, Gyulakuta 56
diákját emléklappal jutalmazták, a legjob-
bakat pedig díjazták.

Versmondásban Barabás Zsuzsa és Ma-
gyari Boglárka, prózamondásban Péterffy
Réka és Molnár Flóra-Dóra, fogalmazás-
ban Császár Klára és Orbán Kinga, vers-
írásban Tóth Gergő és Szilágyi Bálint lett
az első a két korcsoportból, az V-VI. illetve
a VII-VIII. osztályból. 

A szervezők hálával tartoznak Varga Jó-
zsef polgármesternek, Trombitás János-
nak, a Kobak könyvesbolt tulajdonosának
az önzetlen anyagi támogatásért.

Tövissi Éva

Szép beszéd verseny Gyulakután 

Fotó: Popescu Ilona



A szászrégeni Eugen Nicoară
Művelődési Ház és a Humana
Regun Egyesület az idén XI.
alkalomal szervezte meg a
Hagyományőrző Rügyecskék
népdalvetélkedőt. A döntőben
tizenhárom II., III. és IV. osz-
tályos kisdiák vett részt
Szászrégen iskoláiból. A ver-
seny győztese Hornung Helga
Andrea, a Petru Maior Közép-
iskola III.B osztályos diákja
lett.

Gorbai Mária Melinda tanárnő
vezetésével a Sólyommadár című
induló ütemes dallamára vonultak
be a népviseletbe öltözött gyerekek
a színpadra. Bemelegítésként egy
közös énekkel mutatkoztak be. 

A műsorvezető Kodály szavaival
köszöntötte a közönséget és a gye-
rekeket: „A magyar népdal az egész
magyar lélek tükre, a magyar nyelv-
vel egyidős; a magyarság törté-
nelme során kialakult és az
évszázados – évezredes – használat-
ban csiszolódott népzenei hagyo-
mány anyanyelvünkhöz hasonló
érték. Benne mindannyian ma-
gunkra ismerhetünk, belőle mások
is megismerhetnek bennünket” –,
majd folytatta: A népdal népi és em-
beri érzelmeket, gondolatokat teste-
sít meg, fejez ki. Szerzőiket nem

ismerjük, a legtöbbjük nemzedékről
nemzedékre szállva maradt
ránk.Népdalaink a népi kultúra vi-
rágai. Zengő ajkakon élő remekmű-
vek, melyek a tudatlanok kincsének
és a tanultak élő csodájának tekint-
hetők. Szabályok és rend nélkül vi-
rulnak, virágos rétté nyílnak. A
népdalverseny pedig lehetőség arra,
hogy újból és újból szárnyaljon a
dal, az éneklés öröme átjárja a szí-
veket, és összefogásra, összetartásra
tanítson időst és fiatalt. Zenei anya-
nyelvünk, népdalaink gazdag kin-
csestárából bőven meríthettek a
versenyzőket felkészítő pedagógu-
sok, hiszen egy népnek sincs annyi
népi gyermekmondókája, népdala,
mint a magyarnak.

A gyerekek között voltak, akik
már az elmúlt esztendőben is verse-
nyeztek, de jelentkeztek frissen haj-
tott „rügyecskék” is, ide sorolhatjuk
a második osztályosokat. Az Ale-
xandru Ceuşianu iskolából heten, a
Petru Maior Szakközépiskolából
hatan vettek részt. 

A versenyzők két-két népdallal
léptek fel, az egyik éneket szaba-
don, a másikat Ioan Conţiu tanár ve-
zetésével, Dan Fülöp, a művelődési
ház referense és David Fülöp egye-
temi hallgató kíséretében adták elő. 

Kis kece lányom, Zöld az árpa,
zöld a búza, Tavaszi szél vizet
áraszt, Erdő, erdő, erdő, Naskalaton

esik az eső, Zöld erdőben de magas,
Kimosom a zsebkendőmet, Szépen
úszik a vadruca, Lyukas a kalapom
– néhány az elhangzott népdalok
közül. 

Amíg a zsűri „dolgozott”, Gorbai
Eszter marosvécsi kisdiák, Silló Be-
atrix, a tavalyi Rügyecskék győz-
tese és Gál Gabriella tanárnő
vezetésével a Florea Bogdan iskola
Gyöngyvirág néptánccsoportja szó-
rakoztatta a közönséget. Köszönjük
előadásukat.

A zsűrinek – Pápai Ilona, a szász-
régeni művészeti és zeneiskola ta-
nára, Menyei Ildikó a Humana
Regun Egyesület részéről, Demeter
Aranka, aki Beresztelkén tanítónő –
népdalaink, népi hagyományaink
kiváló ismerője – nem volt könnyű
dolga, hiszen minden versenyző
rendkívül ügyes és tehetséges volt.

De nézzük a nyerteseket. Első
lett Hornung Helga Andrea (III. B,
Petru Maior Középiskola, tanítónő
Kiss-Miki Melinda), II. Baki And-
rea Erika (III. B, Alexandru Ceuşi-
anu Gimnázium, tanítőnő Fokt
Emőke), III. díj Iván Evelin An-
gyalka (II. B, Petru Maior Középis-
kola, tanítőnő Kiss Dána). A
Humana Regun Egyesület különdí-
ját a zsűri Hejdel Norbertnek ítélte
(II. B, Petru Maior Középiskola, ta-
nítőnő Kiss Dána). Dicséretben ré-
szesült Kolcsár Beáta (III. B, Petru

Maior Középiskola, tanítónő Kiss-
Miki Melinda) Kiss Anna, (III. B,
Al. Ceuşianu iskola, tanítónő Fokt
Emőke), László Gyopár (II. B, Al.
Ceuşianu iskola, tanítónő Dénes
Réka) és Baroch Dávid ( IV. B, Al.
Ceuşianu iskola, tanítónő Pánczél
Laura). A gyerekek emléklapot, ok-
levelet és ajándéktárgyakat kaptak. 

Ezúton mondunk köszönetet a
felkészítő tanítónőknek – Kiss-Miki
Melinda, Pánczél Laura, Kiss Dána,
Dénes Réka és Fokt Emőke –,vala-
mint a szülőknek, nagyszülőknek,
akik elhozták a gyerekeket a pró-
bákra és bátorították őket.

– A magyar nép mindig is szere-
tett énekelni, akár vidám volt, akár
szomorú. Énekelt a bölcsőtől a

sírig, hiszen még a halottakat is
énekkel búcsúztatták a siratóasszo-
nyok. S még nem szóltam a téli fo-
nóházakban, fosztókban elhangzó
vidám dalolásról, a nyári aratási ün-
nepségek, az őszi szüretelés, a far-
sangi, őszi lakodalmak lelket vidító
nótázásairól. Sajnos, mindez már a
múlté. Akkor hagyjuk elveszni ezt a
kincset, amit őseinktől örököltünk,
és ne adjuk át a jövőnek? Milyen
balgák lennénk, ha így tennénk!
Ezért kellenek ezek a versenyek,
amelyek nem is igazán a versengés-
ről szólnak, hanem a magyar nép-
dalkincs megismertetéséről,
megszerettetéséről, továbbadásáról
az utánunk jövő nemzedékeknek –
mondta befejezésként Gorbai Mária
Melinda tanárnő, műsorvezető.
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Pénteken mutatták be Csíkfalva község
tanintézményei, hogy milyennek sze-
retnék látni környezetüket. Míg itt a
vízre fektették a hangsúlyt, Ákosfalván
a természetes, egészséges élelmiszerek
kerültek előtérbe.

A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ
(FÖK) egy hároméves projektje keretében két
megyeközponti iskola mellett három vidéki tan-
intézményben is támogatott egy-egy kisprojek-
tet: Nyárádgálfalván, Csíkfalván és Ákosfalván.
A Milyen jövőt szeretnénk? projektet az Európai
Klímaszövetséggel partnerségben valósítja meg
a civil szervezet, a cél az, hogy a közösségek a
jelenlegi klímaváltozások közepette elgondol-
kodjanak jövőjükön, azon, hogy hogyan lehet
csökkenteni a klímaváltozás hatásait, vagy a kö-
rülményekhez hogyan lehet alkalmazkodni.
Pénteken Csíkfalván került sor a projektzáróra,
ebben a községben a víz kérdésével foglalkoz-
tak a diákok és a pedagógusok, és ez azért is
időszerű, mivel a Nyárád alsó folyása után a
felső szakasz szabályozását is tervbe vették a
hatóságok. Az lenne helyénvaló, ha a lakossá-
got tájékoztatnák a kérdésben, a helyiek is vé-
leményt mondhatnának, és csak olyan
beavatkozások történnének, amelyek a helyi
közösségek érdekeit szolgálnák. Az egészséges
víz igen fontos az ember számára, de csak akkor
hasznos, ha a víz, a folyó és a vízgyűjtő terület
egy egységes ökológiai rendszer részét képezi
– fejtette ki lapunknak a FÖK elnöke a projekt
lényegét. Ebben a községben a gyerekek meg-
vizsgálták a Nyárádot mint vizes élőhelyet és
ökológiai rendszert, továbbá a folyóba ömlő pa-
takokat, a falvak kútjait, és megállapították,
hogy a víz egyre kevesebb és szennyezettebb,
ezért szeretnék megőrizni azok természetes ál-
lapotát. A projekt során kapcsolatban álltak a la-
kossággal, nagyon hasznos és értékes munkát
végeztek – értékelte a tapasztalatokat dr. Hajdu
Zoltán.
„A jövő a mi kezünkben van” 

Pénteken a község tanintézményei bemutat-
ták a projekt során végzett munkáikat. A szent-
mártoni és jobbágyfalvi óvodások közös
csapata megfigyelte a Nyárádot és életterét,
majd egy makettasztalon olyannak formázta
meg, amilyennek látni szeretné: állatok itatá-
sára, gyerekeknek lubickolásra alkalmas, mel-
lette jó minőségű legelők, újjátelepített erdők
és egészséges zöldséget termelő háztáji gazda-

ságok vannak. A szentmártoni elemisek egy
egészséges, tiszta vizű falukutat szeretnének,
mert a településen végzett vizsgálataik szerint
a gazdaságok vize nem a legegészségesebb. Ha-
sonló következtetésre jutottak a jobbágyfalvi
elemisek is, akik a vizsgálatok mellett a falu
kúttérképét is elkészítették. A vadadi elemisek
a falu kútjait, forrásait, patakát vizsgálták, hul-
ladékot gyűjtöttek, virágokat ültettek. A csík-
falvi diákok egyik csapata a víz körforgását, a
másik a Nyárádot mint ökológiai rendszert mu-
tatta be, míg a felső tagozatosok egy terepasz-
talt készítettek, amelyen azt tanulmányozták,
hogy milyen áradásokat okoznak az esőzések a
Nyárád természetes és szabályozott szakaszain.

Oltyán Judit porjektirányító tanárnő el-
mondta: a kisdiákok mindenre fogékonyak, de
a nagyobbak is érdeklődéssel fogadták a kezde-
ményezést, és két szakaszban válogatták ki a
részt vevő diákokat, akik nagyon ügyesek vol-
tak, meglepő ötletekkel és jelmondatokkal áll-
tak elő a munka során. Balogh Tünde igazgató
is örömét fejezte ki, amiért a FÖK projektjében
részt vehettek. Hosszú és kemény munka volt,
de a diákok élvezték, nagyon szépen alakultak
az utóbbi hetekben a csoportok munkái, és az
is eredmény, hogy el merték képzelni a jövőt,
és ezt a képet szüleikkel és falustársaikkal is
megismertették. Hajdu Zoltán elismerését fe-
jezte ki a pedagógusokanak a mindennapi ne-
velő és oktató munkáért, a zsűri pedig minden
csoport munkájából kiemelte a jellegzetessége-
ket, majd díjakat, okleveleket nyújtott át.
Ákosfalván is tanulmányoztak 
a gyerekek

Ákosfalva községben az élelmiszer volt a
projekttéma. A diákok a pedagógusok irányítása
mellett megismerkedtek a kenyér történetével,
a házi kenyér készítésének módszerével, össze-
hasonlították az otthon sütött és az ipari körül-
mények között gyártott kenyeret. Ismerkedtek
a zöldségekkel is, az iskolaudvaron szép kis
zöldségeskertet alakítottak ki, megvizsgálták a
hagyományos és ipari körülmények között ne-
velt állatok közötti különbséget, illetve az ezek
húsából készült termékeket. Hajdu Zoltán itt is
azt emelte ki, hogy a munkába a helyi lakossá-
got is bevonták. Szervezetük fontosnak tartja,
hogy az iskola mint intézmény ne különüljön el
a közösségtől, és amit a gyerekek a környezet-
védelemről, fenntartható fejlődésról tanulnak,
az épüljön bele a közösség életébe, és a fenn-
tartható fejlődés irányába mutató kezdeménye-
zések váljanak a közösség fejlesztési
elképzeléseinek részévé.

Projektértékelő a Fókusz Öko Központnál
Szebb, tisztább világot szeretnének

XI. Hagyományőrző Rügyecskék
Népdalvetélkedő kisdiákok számára

Fábián András Gy.

Rekordszámú projektet neveztek
be idén a Swimathon úszóver-
senyre, 25 nemes célt lehetett tá-
mogatni Marosvásárhely
legnagyobb adománygyűjtő ren-
dezvényén, amelyre vasárnap ke-
rült sor a víkendtelepi fedett
uszodában. 

A hét végén hetedik alkalommal szer-
vezte meg a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány a Swimathon jótékonysági
sporteseményt, melynek célja pénzt gyűj-
teni közösségi projektekre. A tervek, ame-
lyekre adományokat vártak, többnyire
szociális problémákra keresnek megol-
dást, fogyatékkal élő gyerekek, fiatalok te-
rápiájára, vagy éppen daganatos
betegségben szenvedő, illetve hátrányos
helyzetű gyerekek táboroztatására gyűj-
töttek. Gál Sándor szervező, a Marosszéki
Közösségi Alapítvány ügyvezető igazga-
tója hangsúlyozta, ez az adománygyűjtő
esemény évről évre fejlődik, és nagy örö-
mükre mind több embert sikerül mozgó-
sítaniuk. – Úgy gondoljuk, hogy
városunkban mind a magánszemélyek,
mind a vállalkozások egyre nagyobb
hangsúlyt fektetnek arra, hogy támogas-
sák a civil szervezetek projektjeit. Első al-
kalommal 2011-ben szerveztük meg az

adománygyűjtő úszóversenyt, amikor ki-
lenc projektre próbáltunk támogatókat ke-
resni 90 úszóból álló kilenc csapat
közreműködésével. Büszkék vagyunk
arra, hogy idén 25 projekt keresett támo-
gatókat rendezvényünk segítségével. Az
előző hat Swimathonon több mint 130
ezer lejt gyűjtöttünk 73 közösségi pro-
jektre több mint ezer támogató segítségé-
vel – tájékoztatott a szervező. Mint
mondta, azok száma is nő, akik vállalják,
hogy úsznak egy-egy nemes célért; míg
tavaly 180-an úsztak, idén már több mint
260-an neveztek be. Idén az online fel-
ajánlások nyomán több mint 150-en ado-
mányoztak, 73 ezer lej, a helyszínen 14
ezer lej gyűlt össze. Magánszemélyek és
cégek is akadnak a jó szándékú adomá-
nyozók között. 

A projektek, amelyeket a legtöbben tá-
mogattak, az onkológiai betegségekben
szenvedő gyerekeknek szóló Yuppi-tábor
megszervezése és a Lions Club Egyesület
projektje, amelyben az epilepszia diag-
nosztizálására alkalmas korszerű felszere-
lésekre gyűjtöttek. Sokan adományoztak
továbbá a Hifa Románia Egyesület kezde-
ményezésére, hogy E-book-olvasókat vá-
sároljanak mozgáskorlátozott tagjaik
számára. A cél a fogyatékkal élők autodi-
dakta tanulási tevékenységének a támoga-
tása. Ugyancsak sokakat megmozgatott a
marosvásárhelyi, súlyos és halmozott fo-

gyatékkal élő test-
vérpár esete, akik
szinte naponta kü-
lönleges kezelésre
szorulnak, ezeknek
a költségeknek a
fedezésére gyűjtöt-
tek az úszóverseny
révén. Gál Sándor
hangsúlyozta, a tá-
mogatás a verseny
lejártával nem zá-
rult le, az egyes cé-
lokra az esemény
után még két hétig,
azaz június 24-ig
lehet adomá-
nyozni. 

Évről évre nagyobb tömegeket 
mozgat meg a Swimathon 

Rekordszámú projektet 
lehetett támogatni

Menyhárt Borbála

Gligor Róbert László

Forrás: Facebook



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ ház Sáromberkén (346. szám).
Tel. 0743-015-017. (1540)

ELADÓ 2004-es kiadású, metallizált
szürke, benzines, injektoros 1310-es
Dacia nagyon jó állapotban, alkudható
áron. Tel. 0744-692-927. (1647

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

TŰZIFA eladó. Tel. 0746-189-919.
(1707)

TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1459-I)

MINDENFÉLE

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (19009 

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

HŰTŐK javítását vállalom lakásán és
eladok hűtőket, fagyasztókat garan-
ciával. Tel. 0722-846-011. (1314)

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

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

AUTOMATA MOSÓGÉPEK, MOSO-
GATÓGÉPEK, mikrohullámú sütők,
porszívók javítását vállaljuk az ügyfél
lakásán, bárhol Maros megyében.
Kelemen szerviz. Tel. 0265/243-294,
0745-560-092. (1582-I)

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

KÉSZÍTÜNK és javítunk tetőket Lindab
cserépből, valamint csatornákat. Tel.
0752-377-342. (1670)

SZÁNTÓFÖLDET KERESEK: minimum
3 ha egyenes szántóföldet, legelőt
szeretnék vásárolni mezőgazdasági
tevékenység céljából. Tel. 0747-388-
151. (1692)

KÚTÁSÁST, -pucolást vállalunk és
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1575)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (1723)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, míg élünk, velünk
lesz szeretett emléked.
Mély fájdalommal emlékezünk
június 13-án BAKI-B.
ROZIKÁRA szül. Mészáros
halálának 10. évfordulóján.
Emlékét szeretettel őrizzük.
Bánatos férje, Gyula és fia,
Norbi. (1673)

Fájó szívvel emlékezünk
június 13-án KONTZ
ILDIKÓRA halálának 3.
évfordulóján. Gondoljanak rá
kegyelettel szerettei! (1701)

A múltat felidézni nagyon fáj,
valakik hiányoznak, nincse-
nek már közöttünk.
Kegyelettel emlékezünk a
drága édesapára, nagyapára,
dédapára, a körtvélyfájai
PAPP SÁNDORRA halálának
20. évfordulóján és a drága
édesanyára, nagymamára, déd-
mamára, PAPP ZSUZSANNÁ-
RA halálának 4. évfordulóján.
Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Emlékük
szívünkben örökké élni fog.
Szeretteik. (1706)

„Jézus ölébe bizton 
Hajtom fejem le én,
Abban találom üdvöm,
Ha nyugszom kebelén.”
Drága édesanyánk, özv. REND
IMRÉNÉ született ADORJÁNI
MÁRIA nyugdíjas tanítónő,
bár nagy bánattal a szívében,
de Istenbe vetett töretlen hittel
távozott el e világból 2016.
június 12-én, rövid, de nagy
türelemmel viselt szenvedés
után, életének 90. évében. Az
első évforduló alkalmából
fájdalommal emlékezik rá
szerető családja. Drága
édesanyánk, emléked legyen
áldott, pihenésed csendes!
(1703)

„…Aki hisz énbennem, ha
meghal is, él…”
(János 11:25)
Könnyes szemmel, de a
viszontlátás reményével emlé-
kezünk édesanyánkra, OLÁH
IRÉNRE, aki június 13-án egy
éve megpihent, és édes-
apánkra, OLÁH ANDRÁSRA,
aki június 27-én öt éve pihent
meg. Emlékük legyen áldott,
nyugalmuk csendes! Isten
iránti hálával emlékezünk
szeretett szüleinkre: fiuk, Laci,
leányuk, Irénke, menyük, Éva,
vejük, Béla, unokáik: Jutka,
Réka, Csilla. Annamária, Orsi
családjukkal és a hét
dédunoka. (1700)

„Az Úr szemei előtt drága az ő
kegyeseinek halála.”
(116. Zsoltár 15.)
Emléked legyen áldott, szere-
tő édesanyánk, DEMETER
ERZSÉBET!
Emlékét őrzi két leánya,
Hajnal, Ildikó, veje, István,
unokái: Brigitta és Norbert.
(1710)

ELHALÁLOZÁS

„A szeretet soha el nem fogy.”
(1. Korintus. 13;8a)
Isten akaratában megnyugodva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, dédnagytata, após, sógor,
apatárs, rokon, jó barát és szom-
széd, 

id. ZAJZON PÁL 
életének 85. évében hosszas
szenvedés után csendesen meg-
pihent. Temetése június 14-én,
szerdán 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. Emléke legyen ál-
dott! 

A gyászoló család. (1729-I)

Fájdalommal búcsúzunk szere-
tett édesapánktól, 

id. ZAJZON PÁLTÓL.
Isten veled, drága édesapánk. 
Lányod, Cuca és családja, fiad,
Palika és családja. (1729-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon, jó
szomszéd, 

ÁCS ESZTER 
szül. Fekete 

június 10-én életének 98. évében
csendesen elhunyt. Temetése jú-
nius 13-án, kedden 12 órakor
lesz a református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (1693-I)

Mély fájdalommal, szomorú szív-
vel tudatjuk, hogy szeretett édes-
anyánk, 

SIPOS EMMA 
szül. HARKÓ EMMA 

78 éves korában csendesen
megpihent. Temetése 2017. jú-
nius 13-án 15 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi temetőben (az
új kórház mögött). Nyugodjon
békében! 

A gyászoló család. (1717-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten búcsúzunk barát-
nőnktől, volt munkatársunktól,
a nagyszerű embertől és
szakembertől, OROSZ SZABÓ
EDIT zenetanárnőtől. Nyugodj
békében, Edit Mámá, soha nem
feledünk!
Ilike, Szidi, Gyöngyi és Marika.
(1715-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak OROSZ
SZABÓ EDIT elhunyta miatt
érzett mély fájdalmában. Ilike,
Ernő, Szabolcs és Tamás.
(1715-I)

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük ki
Orosz Szabó Istvánnak és
családjának a szeretett
FELESÉG és ÉDESANYA
elhunyta miatt érzett fájdal-
mukban. A Parângului utcai
24-es tömbház lakói. (1705)

Mély fájdalommal veszünk
búcsút szeretett KOMÁNÉNK-
TÓL és KERESZTMAMÁMTÓL.
Itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél. 
Gyenge, fáradt karod nem tud
már dolgozni, 
szerető szíved nem tud már
dobogni. 
Isten országa legyen a te hazád, 
nyugodjál békében, drága
EMMUSKÁNK!
Emléke él és élni fog, míg
szívünk a földön dobog. A virág
elhervad rövid pár nap alatt, de
emléked szívünkben örökké
megmarad. Együttérzésünket
fejezzük ki Péter kománknak és
keresztapámnak. A Frunza és a
Kálmán család. (1716)

Őszinte részvétünk dr. ÁCS
LÁSZLÓ barátunknak szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Együtt-
érzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. Illés
Kálmán, Ildikó és Sanyika.
(1724)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik MADARAS LAJOS
temetésén részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak és fájdalmunkban
vigasztaltak. A gyászoló család.
(1714-I)
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Fájdalommal, megdöbbenéssel vettük ma a hírt, hogy elhunyt 
OROSZ SZABÓ EDIT 

tanár, városunk ikonikus pedagógusszemélyisége, több
énekesnemzedék felnevelője. 

72 éves volt.
Szabó Edit 1945-ben született Marosvásárhelyen. Könnyűzene-
énekesként indult a pályán, tehetségére rövidesen felfigyeltek,
több országos vetélkedő nyertese, fesztiválok állandó
résztvevője. Tanulmányait a marosvásárhelyi Pedagógiai
Főiskola zene szakán végezte, majd – annak 1976-ban
bekövetkezett megszüntetéséig – itt is tanított. Ezután a
Művészeti Líceum tanáraként folytatta munkáját, éneket tanított,
mellette zongorát is, később az ének tanszék vezetője lett. Innen
vonult nyugdíjba pár évvel ezelőtt.
Tevékenységét továbbra is fenntartotta, az Erdélyi Énekes
Társaság egyik megteremtője és meghatározó oktatója volt.
Tanítványai rendszeresen felkeresték, és ő sohasem tagadta meg
segítségét tőlük: oktatott, irányított, tanácsot adott minden hozzá
fordulónak.
Orosz Szabó Edit egész életében városa zenei kultúrájának
fejlesztésén munkálkodott. Emlékét tanítványainak sokasága, de
Marosvásárhely és Erdély zeneértő közönsége is megőrzi.
Nyugodjon békében. Temetésére június 13-án, kedden 14 órától
kerül sor a marosvásárhelyi római katolikus temetőben. 

Tisztelői. (sz.-I)

Mély fájdalommal és megrendült szívvel tudatjuk, hogy a
szeretett feleség, édesanya, nagymama, rokon, barát, jó
szomszéd és ismerős, 

OROSZ SZABÓ EDIT 
zenetanárnő 

71. évében csendesen megpihent.
Temetése június 13-án, kedden 14 órakor lesz a római katolikus
temető alsó kápolnájából. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!

A gyászoló család. (1715-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
GYÓGYSZERTÁR GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENST alkalmaz.
Tel. 0728-879-439. (19014)
KERTÉSZT keresünk 40 éves korig, magánház, udvar, kert rendezé-
sére. Tel. 0723-231-293. (19014)
A TIMKO PÉKSÉG alkalmaz az üzleteibe ELADÓKAT, a pékségbe
pedig MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 85. szám
alatti üzletben lehet benyújtani. (18872-I)
NYÁRÁDSZEREDAI ASZTALOSMŰHELY LAKKOZÓT alkal-
maz. Tel. 0757-099-966. (18991-I)
MUNKÁT KERESEL, DE NINCS TAPASZTALATOD? Pálya-
kezdő vagy? Most fejezed be a sulit, de nem tudod, hol helyezkedj el?
Jelentkezz nálunk, ha kereskedelemben vagy vendéglátásban dol-
goznál. Tapasztalat nem szükséges. Betanítást, jó csapatot, jó bére-
zést és fejlődési lehetőséget biztosítunk. Jelentkezz önéletrajzoddal:
cv@petry.ro (sz.-I)
HŰTŐK javítása lakásán, garanciával. Tel. 0748-020-050. (1548)
FELVESZÜNK B kategóriás SOFŐRT és RAKODÓMUNKÁSO-
KAT Marosvásárhelyről és környékéről. Tel. 0752-214-442, 9-17 óra
között. (19008-I)
VIRÁGKERTÉSZETBE fiatal HÁZASPÁRT keresnek. Lakás biz-
tosítva. Tel. 00-36-30-97-80-639. (1642)
ASZTALOST és SEGÉDMUNKÁST alkalmazunk PAL-bútor gyár-
tására. Tel. 0745-901-133. (19012-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. (59920-I)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önéletraj-
zokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni
a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)
FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására, a
vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-408-
as telefonszámon. (1548-I)
FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBEREKET,
gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott SZA-
KÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZOBALÁNYT.
Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz RAKTÁROST-
ÁRUMOZGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)
MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendelkező
MUNKATÁRSAT keresünk. Tel. 0743-031-646. (19001-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0745-696-055. (19010-I)
TERMÉKBEMUTATÓKRA keresünk ASSZISZTENS MUNKA-
TÁRSAKAT. Érdeklődni a 0756-764-032-es telefonszámon. (1709-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT (árukihordásra), MÉSZÁROST
és fiatal SEGÉDMUNKÁST. Tel. 0744-644-026. (19019-I)
A PARADIGMA ajándékboltba munkatársakat keresünk ELADÓI
MUNKAKÖRBE. A fényképes önéletrajzokat személyesen a Székely
Vértanúk u. 10-12. szám alá vagy a paradigmaesoteric@gmail.com e-
mail-címre várjuk. (19020-I)
RÉGI AJTÓK ÉS ABLAKOK minőségi hő-, por- és hangszigete-
lését VÁLLALJUK  Németországban kifejlesztett technológiával. Új
és egyszerű megoldás,  tiszta munka, nagytakarítást nem igényel. Te-
lefon: 0721-255-006. (HN-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

A Népújság   
hirdetési irodájában

felveszünk  
APRÓ-

HIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI  JELENBE.
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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


