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Érintésre nyíló költői világ

Arany-busz a Színház téren

Önkéntesség
az országban
és Nyugaton

Összeállításunkban az önkéntesség
motivációjára voltunk kíváncsiak, és
arra kerestük a választ, hogy a nyugati
gyakorlattal összehasonlítva nálunk
miként működik, a társadalom vagy az
állam ösztönzi-e, vagy esetleg gátoljae az önkéntesek tevékenységét

____________4.
Nem marad
aszfaltozatlan út
a községben

Több pályázat is folyamatban van,
amelyeknek köszönhetően hamarosan
leaszfaltozzák a község összes utcáját, valamint korszerű, jól megközelíthető épületbe költöztetik az orvosi,
fogorvosi rendelőt és a gyógyszertárat
– újságolta a jó hírt ottjártunkkor
Szőcs Antal polgármester.

____________6.
Halotti címerek
a Teleki Tékában,
avagy „…hogy lássák nem voltam pór”
A halotti címer műfaja középkori gyökerekre vezethető vissza, amikor a
gyászszertartásokon felvonultatták a
halott családi jelvényét is. Innen fejlődött a következő évszázadokban azzá
a reprezentációs eszközzé, amellyel
az elhunyt előkelőségét kísérelték
meg mindinkább hangsúlyozni.

Vasárnap délután a Teleki Téka vendégeként Marosvásárhelyre érkezett az Arany János világát a Kárpát-medencében
utaztató autóbusz. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum egy
éve, Arany születésének 200. évfordulója alkalmából indította útjára az interaktív emlékkiállítást, amely a legfiatalabbaktól az idősebb korosztályokig mindenki számára szó
szerint kézzelfoghatóvá teszi a magyar irodalom egyik legjelentősebb alakjának életművét, illetve a kort, amelyben a
nagy költő művei megszülettek.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Vajda György

Már az érkezés utáni első órában zsúfolásig telt a jármű, ottjártunkkor
is telt busz fogadott. A kiállításon Erdődy Kristóf, a projekt szakreferense
vezetett végig. Elsőként arra hívta fel a figyelmünket, hogy a kiállítási
tér hármas tagolású, érdemes a sofőrüléstől a hátsó székekig haladva,
cikcakkban bejárni.
Az első részlegen egy digitális idővonalat követve kísérhetjük végig
Arany János életének fontosabb állomásait. A jármű falából kiemelkedő
táblák megérintésével jelennek meg a különböző életszakaszokhoz fűződő történések a képernyőn, amelyen szintén érintéssel lapozhatunk.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________7.
A Kolozsvári CFR
Románia új labdarúgóbajnoka

Nem botlott a Kolozsvári CFR a
2017/2018-as labdarúgó-bajnokság
zárófordulójában, és mindhárom pontot otthon tartotta a Konstancai Viitorul
elleni, vasárnap esti mérkőzésen, így
első helyen zárta a pontvadászatot.

____________8.

Csetepaték fővárosa

Karácsonyi Zsigmond

Mint egy rossz bohózat csepűrágói, a bukaresti politikusok
hetente újabb és újabb szenzációval etetik a nézettségfüggő
médiát. Miközben az erdélyi magyarok a lélekerősítő csíksomlyói zarándoklat csodájával nem tudtak betelni, addig a román
kereskedelmi csatornák a liberálisból lett néppárti vezér bűnvádi feljelentését hasogatták. Ugyanis Ludovic Orban hazaárulás vádjával jelentette fel a kormányfőt és a szocdemek
pártelnökét. Szinte egybehangzóan az a vélemény, hogy a legnagyobb ellenzéki párt vezére a demokráciában megengedhetetlen határt lépett át. A hagyományos, alkotmányban is
rögzített parlamentáris eszközök helyett ügyészi eljárással
akarja megbuktatni a kormányt. Úgymond így akar segíteni
Iohannisnak, aki hiába üzente több alkalommal is, hogy Dăncilă asszonyságból elege van. Még az alkotmánybíróság egykori elnöke is megszólalt. Talán a legjártasabb ebben a
témában mégiscsak Traian Băsescu, akit államelnöki tisztségéből egykor felfüggesztettek, de a menesztésére kiírt népszavazást túlélte. Ráadásul ő több kormányfővel volt konfliktusos
viszonyban, így hát ismeri jól az alkotmány idevonatkozó cikkelyeit. Abból idézve most is hangsúlyozta, hogy csak a parlament – egy sikeres bizalmatlansági indítvány nyomán –
válthatja le a kormányfőt. A jelenlegi parlamenti
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 41 perckor,
lenyugszik
20 óra 57 perckor.
Az év 142. napja,
hátravan 223 nap.

Ma JÚLIA és RITA,
holnap DEZSŐ napja.
DEZSŐ: latin eredetű, a Desideriusból, jelentése: óhajtott, vágyott gyermek.

IDŐJÁRÁS

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 250C
min. 130C

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. május 21.

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,6228
3,9370
1,4487

162,6582

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

200 euró számítógép-vásárlásra

A Maros Megyei Tanfelügyelőség honlapján megtalálható
felhívás szerint a megye tanintézeteinek a hónap végéig
kell elküldeniük a megyei bizottsághoz a kormányprogram
idei jogosultjainak jegyzékét. Mint ismeretes, a 200 eurós,
kizárólag számítógép vásárlására fordítható értékjegyekben azok a diákok részesülnek, akiknek családjában az
egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a 250 lejt.
A névsort június elsején hozzák nyilvánosságra.

Ünnepi előadás
a Maros Művészegyüttesnél

Életműdíjjal tünteti ki a Magyar Táncművészek Szövetsége Domokos Istvánt, a marosvásárhelyi Állami Székely
Népi Együttes alapító tagját, koreográfusát, az EMKE
Éghy Ghissa-díjas táncművészét, néptáncgyűjtőjét. A díjat
május 25-én, pénteken 19 órakor Novák Ferenc Tata, a
Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas koreográfus, rendező, etnográfus, a Magyar
Táncművészek Szövetségének képviselője adja át ünnepélyes keretek között. Ez alkalommal újra látható a Maros
Művészegyüttes Tegnap a Gyimesben jártam című előadása. Jegyek elővételben kaphatók a Maros Művészegyüttes jegyirodájában hétköznaponként 13–14 és 17–18
óra között, jegyfoglalás a 0746-540-292 telefonszámon.

Vasárnap zárva lesz az ócskapiac

A héten zajló Marosvásárhelyi Napok miatt május 27-én,
vasárnap zárva lesz az ócskapiac – tájékoztatott a Piacigazgatóság.

Jogi tanácsadás

Május 23-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.

Közúti balesetek

Szombaton hajnalban Balavásár mellett egy 23 éves gépkocsivezető elvesztette uralmát járműve fölött, amely egy
betonfalnak ütközött. A sofőr könnyebb sérülést szenvedett. Vasárnap Marosszentgyörgyön egy 26 éves sofőr autójával egy haszonjárműnek ütközött, amelyet egy 50 éves
férfi vezetett. A haszonjármű vezetője megsérült. Az alkoholteszt kimutatta, hogy a fiatal sofőr ittasan vezetett. Szintén vasárnap Marosludason egy 49 éves gépkocsivezető
az ellentétes sávra átcsúszva járművével egy másik, szabályosan haladó autónak ütközött. A második jármű sofőre
könnyebben megsérült.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Érintésre nyíló költői világ

(Folytatás az 1. oldalról)
A virtuális ismertetőket az adott időszakhoz kapcsolódó Arany János-idézetek teszik gazdagabbá. Ahogy
továbblépünk, újabb idézetek és levélrészletek visszhangozzák az Aranymúltat. Egy másik izgalmas ponton
kezünket egy képernyő előtt mozgatva
hívhatjuk elő a költő korát, a születésétől haláláig, 1817–1882 között lezajlott fontos társadalmi, irodalmi,
tudományos eseményeket. Egy karnyújtásnyival odébb Arany némely tárgyainak – pipájának, nyúlszőr
kalapjának, karlsbadi ivópoharának –
nemes másolatát találjuk a hozzájuk
illő költői vallomások kíséretében.
A középső teret Arany János talán
legemlékezetesebb alkotásai, a műballadák uralják. Fából készült installációk idézik fel bennünk a magyar
irodalom remekműveit, A walesi bárdokat, lepedőként összehajtogatott olvasmányként Ágnes asszonyt. Szondi
két apródjának világát korabeli, felpróbálható sisak eleveníti fel.
Toldi Miklósok a virtuális térben
A gyermekközönséget leginkább lenyűgöző, izgalmas rész a busz hátsó
felében várja a látogatót. Míg a felnőttek alkotói portrékat mutató táblák forgatásával kereshetik meg Arany
kortársait, illetve egy-egy idézetből azt
is megtudhatják, mit jelentett a költő
életműve pályatársai és az utána következő író-, költőnemzedékek számára, a kisebbek egy számítógépes
játék során Toldi Miklóssá változva
győzhetik le a nádasból előrontó farkast, a virtuális térbe hajíthatják a malomkövet, és a cseh vitézzel is
megküzdhetnek. Egy másik képernyőn térben és időben kalandozhatunk, megtudhatjuk, merre járt,
hogyan utazott élete során a költő, illetve a világ mely tájain találhatunk
róla és trilógiája hőséről, Toldi Miklósról elnevezett utcát. Ha eddig nem
tudtuk, itt arról is tudomást szerezhetünk, hogy 2002-ben a világűrbe is felkerült Arany neve, egy kisbolygót
neveztek el róla.

Az izgalmas utazást a busz végén
elhelyezett üléseken pihenhetjük ki. Itt
Arany János életéről nézhetünk, hallgathatunk filmet, interjút, mesét, illetve az általa szerzett, igazi
ritkaságnak számító zenével is megismerkedhetünk. Szintén hátul azt is felmérhetjük, mennyire áll közel hozzánk
a magyar irodalom leggazdagabbikaként számontartott Arany-szókincs,
tudjuk-e például, hogy mit jelent a saroglya, lepe, asztag, cocó.
Látogatásunk végén Erdődy Kristóftól azt is megtudtuk, hogy múlt év
májusától közel 57 ezren tekintették
meg a kiállítást, Marosvásárhely a
155. állomás. Számos erdélyi településen megfordultak már, tavaly Ko-

RENDEZVÉNYEK

Kamarazeneest és szimfonikus
hangverseny

A XLVIII. Marosvásárhelyi Zenei Napok programja ma
19 órakor kamarazeneesttel folytatódik a Kultúrpalota
nagytermében. Fellép a Tiberius vonósnégyes, meghívott Gregor Desman szlovéniai zongoraművész. Műsoron: Haydn-, Mozart-, Dvorak-művek. 24-én, csütörtökön
19 órakor rendkívüli szimfonikus hangversenyre kerül
sor a Kultúrpalota nagytermében szintén a Zenei Napok
keretében. Vezényel Junping Qian kínai karmester, zongorán játszanak Várjon Dénes és Simon Izabella magyarországi művészek. Műsoron: Schubert-, Mozart-,
Beethoven-művek. A hangversenyre a 31-es számú bérletek érvényesek.

Az Ariel színház műsora

Ma és holnap délelőtt 9.30-kor és 11 órakor a Fogadó a
kíváncsi hörcsöghöz című mesejátékra várják a gyermekeket a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínházba. Kedden délután 6 órakor az Ariel Stúdióban
a 4 éven aluliaknak szóló Évszakok látható. 24-én, csütörtökön délelőtt 11 órakor Szászrégenben A téli tücsök
meséi című előadását mutatja be az Ariel színház. 25én, pénteken délután 2 órakor az Ariel Stúdióban a
Mondják meg Zsófikának című, 7–10 éves korosztálynak szóló előadás látható. Ez utóbbin előzetes bejelentkezés után lehet részt venni. Az érdeklődők hívják a
0747-942-181-es telefonszámot.

Az autonómia igézete és a párizsi
békeszerződés

Folytatódik az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a nagyváradi Szacsvay Akadémia nagy sikerű
történelmi előadás-sorozata. A következő előadásra ma

lozsváron jártak, másfél hete Brassót,
illetve a székelyföldi városokat vették
sorra. Szerdán Nagybányán és környékén állomásozik a busz, ez lesz az erdélyi körút vége, azt követően
Magyarország felé veszik az irányt. A
szakreferens azt is elmondta, hogy eredetileg októberben zárták volna a projektet,
mivel
azonban
még
300-egynéhány intézmény várja őket,
nagy valószínűséggel csak később fut
be a végállomásra az Arany-busz. Aki
a különleges kalandról lemaradt, ma
18 óráig még felszállhat a Színház
téren várakozó, oldalára festett, képregényszerű Toldi-jeleneteivel már
messziről csalogató járműre.
A kiállítás ingyen látogatható.

17 órai kezdettel kerül sor a marosvásárhelyi Bernády
Házban Az autonómia igézete és a párizsi békeszerződés címmel. Előadó: Romsics Ignác, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár.

Operettest a Marosvásárhelyi
Napokon

Május 25-én, pénteken 19 órakor a Lorántffy Kulturális
Egyesület, a Maros Megyei Múzeum és a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal szervezésében operettestre
kerül sor a Kultúrpalotában. Fellépnek a Varieté Expressz tagjai: Boros Emese mezzoszoprán, Buta Árpád
bariton és Szabó Levente tenor. A belépés díjtalan.

Néptáncfesztivál

Május 26-án, szombaton első alkalommal tartják meg a
székely-mezőségi hagyományőrző néptánc- és népigyermekjáték-fesztivált Mezőpanitban. A megnyitó 12
órakor kezdődik, ezt követően színpadra lépnek a tánccsoportok. Helyszín: a Kádár Márton Általános Iskola,
szervező: a Monográfia Alapítvány, támogató: Mezőpanit Község Önkormányzata, főtámogató: Magyarország
kormánya, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

KZST-est a várban

A Kemény Zsigmond Társaság május 29-én, kedden
délután 6 órakor tartja következő összejövetelét a marosvásárhelyi vár udvarán. Meghívottjuk, Soós Zoltán régész, a Maros Megyei Múzeum igazgatója körülvezeti a
társaságot a vár területén, és bemutatja a legutóbbi ásatások eredményeit, épületmaradványokat, tárgyakat, ismerteti a régészek megállapításait és következtetéseit.
Kedvezőtlen időjárás esetén az előadást a vár területén
működő múzeumi konferenciateremben, vetítéssel egybekötve tartják meg. Gyülekező a Vártemplom Gótikus
termének bejáratánál.
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A magyar kormány támogatásával
közösségi ház létesült Gyimesbükkön

Ország – világ
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Üzleti tervek támogatása

A 2018-as Start-Up Nation programnak kétmilliárd
lejes, azaz tízezer üzleti terv támogatására elegendő
költségvetése lesz – közölte a hét végén Radu Oprea
üzleti környezetért felelős miniszter. A tárcavezető rámutatott: a tavalyi pályázati ciklus keretében benyújtott tervek közül több mint 1.300 esetében került sor
a kifizetésre. A miniszter kifejtette, elemzik a program
gyakorlatba ültetésének folyamatát, és az idei kiíráskor igyekeznek kiküszöbölni az esetleges hibákat.
Azt, hogy pontosan mikor kezdődik a 2018-as pályázati ciklus, nem tudta megmondani Oprea, állítása
szerint ez attól függ, hogy milyen ütemben tudják átutalni a támogatásokat a tavalyi program haszonélvezőinek.

Nincs gyógyszerhamisítás
Romániában

Nem jeleztek Romániában gyógyszerhamisításos
eseteket az elmúlt négy évben, állítja az Országos
Gyógyszer- és Gyógyeszközügynökség (ANMDM),
amely szerint az ország nem szerepel azoknak az államoknak a toplistáján, ahol ez a jelenség létezik. „A
hamis gyógyszerek százalékos aránya kapcsán mi
sokkal jobban állunk, mint a többi állam, itt nem regisztráltunk ilyen eseteket. A toplistát Olaszország
vezeti, amelynek szembe kell néznie ezzel a jelenséggel, nekünk 2014 nyaráig nem volt ilyen gondunk.
Most kizárólag az engedélyezett forgalmazási láncról
beszélünk, a forgalmazóról és a gyógyszertárról” –
mondta az ANMDM politikákért és stratégiáért felelős
részlegvezetője, Anca Crupariu.

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár csángó népviseletbe öltözött fiatalok között a gyimesbükki plébániatemplom mellett, a magyar kormány támogatásával létesített közösségi ház avatásán.
MTI Fotó: Veres Nándor

Marad a kötelező magánnyugdíjalap

A Szociáldemokrata Párt (PSD) nem tervez olyan intézkedéseket, amelyek a nyugdíjrendszer második
pillére, azaz a kötelező magánnyugdíjalap felszámolásához vezethetnének – közölte hétfőn Liviu
Dragnea elnök.

A PSD vezetője határozottan cáfolta azokat az információkat, miszerint a kormány július 1-jétől felfüggesztené a magánnyugdíjalapba történő befizetéseket. A téma kapcsán
Dragnea felolvasta a büntető törvénykönyvnek a hamis információközlésről szóló cikkelyét.
„Egy ilyen, százszázalékban hamis információ gazdasági
és társadalmi szempontból is destabilizálhatja Romániát, és
sértheti a nemzetbiztonságot. Nem tudom, mit mondott az Országos Előrejelzési Bizottság elnöke, de a kormányzás a parlament által jóváhagyott kormányprogram alapján történik,
amely nyilvános” – fogalmazott Dragnea.
A pártelnök hozzátette, alakulatának két célkitűzése van e
tekintetben: az egyik, hogy a munkaügyi miniszter mielőbb
zárja le azt az elemzést, amelynek alapján pontosan tájékoztatni tudják az állampolgárokat a nyugdíjalapok hozamáról, a
másik pedig, hogy ezen információk birtokában mindenki eldönthesse: nyugdíjjáruléka teljes egésze az államnál marade, vagy egy része átkerül a magánbiztosítókhoz, ahogyan az

jelenleg is történik. Dragnea nyomatékosította: a kormány
nem tervez olyan intézkedéseket, amelyek a második pillér
felszámolásához vezethetnek.
Az információ – amelynek értelmében 2018. július 1-je és
december 31-e között a bruttó jövedelem 3,7 százalékáról 0
százalékra csökkenne a magánnyugdíjalapoknak átutalt öszszeg – az idei évre vonatkozó törvényalkotási programban jelent meg, amelyet feltöltöttek a parlamenttel való
kapcsolattartásért felelős minisztérium honlapjára. Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter egy vasárnap esti televíziós műsorban tagadta, hogy ilyen intézkedésre készülne a kormány.
A tárcavezető azt mondta, ez az Országos Előrejelzési Bizottság (CNP) javaslata, a kabinet azonban nem ért egyet vele.
A CNP elnöke hétfőn rámutatott: a bizottságnál számos felmérést, belső elemzést készítenek, a magánnyugdíjalappal
kapcsolatos információk is egy lehetséges forgatókönyvből
kiragadott adatok. Ion Ghizdeanu azt állítja, „tévedésből került be a kettes pillérről szóló sor” a honlapra feltöltött dokumentumba. „Tévedés történt, amelyet felvállalunk” – tette
hozzá.
Kifejtette: az általa vezetett intézmény nem terjesztett elő
ilyen intézkedésről szóló javaslatot, a témáról egyelőre csak
tárgyalnak a CNP-n belül, végleges döntés még nem született.

Az európai összetartás szükségességére
figyelmeztetett a cseh uniós biztos

Az Európai Unió országai számára létfontosságú az
összetartás megőrzése, mert a kívülről érkező fenyegetések veszélyt jelentenek számára – mondta
Vera Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős EU-biztos hétfőn Prágában a Felhívás
Európának elnevezésű konferencián.

Jourová szerint Csehországnak is aktívabbnak kellene lennie az Európai Unióban és nem kellene mindenáron szolidárisnak lennie Magyarországgal és Lengyelországgal,
amelyeket Brüsszel a liberális demokrácia korlátozásával
vádol.
A világban a helyzet megváltozott, az embereknek és az európai államoknak is tudatosítaniuk kell, hogy már semmi sem
lesz úgy, ahogy az az elmúlt évtizedekben volt – fogalmazott.
„A megoldás annak tudatosítása, hogy Európában létkérdés
összetartani, mert megjelent egy sor külső kihívás és veszély”
– mutatott rá a biztos. Hozzátette: ugyanakkor azt is be kell
biztosítani, hogy az államok ne érezzék túl szűknek az európai
politikát.
A legjobb jövőbeni forgatókönyv Jourová szerint az lenne,
ha az Európai Unió kevesebb téren hozna döntéseket, de azokban biztosítaná az eddigieknél jobb együttműködést. A biztosnak meggyőződése, hogy ezt a célt szolgálja a következő
hétéves európai költségvetés tervezete, amely kiemelt hang-

súlyt helyez az EU külső határainak védelmére a migráció
előtt, a belső biztonságra és az európai védelmi képességek
megerősítésére. Jourová szerint a politikusoknak jobban el
kell magyarázniuk, mit is jelent az EU, hogy erősödjön az embereknek a szervezetbe vetett bizalma. Ezzel együtt jobban
oda kell figyelni a polgárok aggodalmaira is, akiket elbizonytalanított a migrációs válság és aggódnak biztonságukért.
Vera Jourová a CTK hírügynökség szerint beszédében felszólította Csehországot, hogy ne igyekezzen mindenáron szolidáris lenni Magyarországgal és Lengyelországgal, amelyeket
az Európai Bizottság a liberális demokrácia korlátozásával
vádol. Amennyiben Csehország nem lesz aktívabb a problémák európai megoldásának keresésében, és csak bírálni fog,
az a jövőben problémát jelenthet számára – vélekedett.
„Amennyiben Európa egyre nagyobb nyomás alá kerül, és
tudjuk, hogy új fenyegetések jelentek meg, akkor megjelenik
az igyekezet, hogy eldobja magától a homokzsákokat. Homokzsákok lehetnek azok az államok is, amelyek nemhogy
nem tartanak vakon egybe, de nem is működnek együtt, nem
alkotnak együtt és nem dolgoznak a közös ügyön” – fogalmazott a cseh uniós biztos. Szerinte ez a tendencia elsősorban
Németország és Franciaország együttműködésében kivehető.
Megjegyezte, hogy mindkét ország szerepe növekedni fog azt
követően, hogy Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót.

Belső vizsgálat
a rendőr-főkapitányságon

A Román Rendőr-főkapitányság (IGPR) belső ellenőrző szerve vizsgálatot indított, miután eltűnt Florin
Pârjol, a Ghenosu-klán vezetője, aki érintett az N-nap
elnevezésű műveletben. A vezért ugyanis nem találták otthon, amikor szerdán házkutatást tartottak nála.
Ekkor a nyomozó hatóságok 19.500 eurót, 34.655
lejt, hat személygépkocsit, 21 laptopot, két táblagépet
és 70 okostelefont foglaltak le – tájékoztattak igazságügyi források. A DIICOT szerda reggel bűnszervezeteknél több ügyben 238 házkutatást tartott,
amelyekben 227 személy érintett. A bűnszervezetek
ellen felhozott vádak között szerepel veszélyes és
nagyon veszélyes kábítószerek forgalmazása, embercsempészet, informatikai bűnözés, adócsalás,
csempészet, továbbá erőszak, zsarolás, kényszerítés, gyilkossági kísérlet.

Kevés a vizsgáztató

Kellő számú vizsgáztató hiányában az elméleti próba
után négy hónapot kell várniuk a forgalmi vizsgára a
Hargita megyében gépjárművezetői jogosítványért
jelentkezőknek. A prefektusi hivatal szóvivője, Adrian
Pănescu szerint 2011 óta folyamatosan csökken az
országos gépjárműbejegyzési és jogosítvány-kibocsátó hivatal alkalmazásában álló vizsgáztatók
száma. Többen önként felmondtak, mások nyugdíjba
vonultak, ugyanakkor leépítések is voltak az intézménynél. Jelenleg mindössze öt vizsgáztató van,
akiknek ráadásul egyéb teendőik is vannak. Emiatt
az elméleti próbán sikeresen vizsgázók csupán négy
hónappal későbbre kapnak időpontot a forgalmi vizsgára.

Csetepaték fővárosa
(Folytatás az 1. oldalról)

erőviszonyokat látva semmi értelme sincs ezzel kísérletezni. Erre szokták mondani: tetszettek volna megnyerni
a választásokat. És valójában itt van a kutya elásva.
Soha ilyen erőtlen ellenzék nem ült a bársonyszékben.
Hiába mondattak le két kormányfőt is az utca nyomására, mégsem voltak képesek átvenni a kormányzást.
Meg sem próbálták. Még látszatból sem nevesítettek
kormányfőjelölteket a tavalyi válságok idején. Csak
kontrázni tudnak, gólt lőni nem. Egyébként ezt vetik Ludovic Orban szemére a párttársai is, akik úgy érzik,
egyre távolabb kerülnek a húsosfazéktól. Szerintük a jelenlegi feljelentősdi Iohannisnak sem használ, aki egy
gyenge PNL-vel nem nyerheti meg a jövő évi államelnöks-választásokat. Mindezek után arra lehet számítani,
hogy a párton belüli nagy mozgások mellett elindul egy
újratervezési folyamat, és új szövetségek jönnek létre.
De még az is előfordulhat, hogy a liberálisok elvesztik
a második helyüket a politikai küzdőtéren, és megint a
futottak még csoportba kerülnek. Ha pedig az ügyészség
komolyan veszi a feljelentést, akkor megint nagy baj
van: a bel- és külföldi román hírszerző szolgálatok, közvetve a legfelsőbb védelmi tanács mulasztását kell beismerni. Ez pedig az államelnök asztala. Egy biztos: a
csetepaté folytatódik.
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Önkéntesség az országban és Nyugaton

Törvénytervezet javítási
szándék nélkül

Az önkéntesség a közösség
érdekében anyagi ellenszolgáltatás nélkül egyénileg
vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként végzett tevékenység. Tőlünk
nyugatabbra
kiváltságnak
számít az önkéntesség, amit
az állam és társadalom támogat. Romániában eddig reménykedni
lehetett
egy
nyugati mintára kidolgozott
törvénytervezetben, de a
nemrég benyújtott törvénykezdeményezés sorai között,
amely a civil szervezetek működését szabályozná, azok
felszámolásának útmutatója
hangsúlyosabb.

Szer Pálosy Piroska

Összeállításunkban az önkéntesség motivációjára voltunk kíváncsiak, és arra kerestük a választ,
hogy a nyugati gyakorlattal összehasonlítva nálunk miként működik,
a társadalom vagy az állam ösztönzi-e, vagy esetleg gátolja-e az
önkéntesek tevékenységét. Amint a
nevében is benne foglaltatik, az önkéntes tevékenység nem jár anyagi
haszonnal, a tevékenység hozzáadott értékként jelenik meg a fogadó
szervezet életében, előnye, hogy
elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez, segít
környezetünk és közösségünk jobbá
tételében.
Hollandiában kiváltságnak számít
A Telefonos Szeretetszolgálat kilenc éve működik önkéntességi alapon, egy fizetett alkalmazottal, akit
a kezdetekben négyórás munkaidővel foglalkoztattak. Amint Sajó
Norbert, a szolgálat vezetője kifejtette, az intézményes keret furcsán
viszonyul az önkéntességhez. A
Szeretetszolgálat önkéntességi szerződés révén szavatolja az önkéntességet, melyet teljes értékű
munkaként kellő fegyelemmel végeznek a munkatársak. Az önkéntesség fogalma rendkívül tág a
Szeretetszolgálatnál, mivel az évek
során az önkénteseik egyben támogatókká váltak, akik havi tízlejes
adományukkal járulnak a székhely
megvásárlásához szükséges törlesztőrészletekhez. Szociológia, pszichológia, pedagógia stb. karokon
tanuló egyetemisták is vállalnak önkéntes munkát szervezetüknél. A
segítő szolgálat vezetősége az egyetemmel együttműködési nyilatkozatot ír alá, a diák kötelező módon

Tanácskozás a Telefonos Szeretetszolgálatnál

megjelenik – negyven órát tölt a
székhelyen –, és a megszabott feladatokat elvégzi, a beszámoló mellett
pedig
zárójelentést
is
átnyújtanak, amely az önkéntes
által elvégzett tevékenységet tükrözi. Az önkéntesek toborzása nem
könnyű, előre beütemezett toborzás
nem szervezhető meg. Van olyan
önkéntesük, aki öt-hat év után döntötte el, hogy önkéntes tevékenységet vállal. Nagyon nagy a mozgás
az önkéntesek körében, ugyanis
akik diákként lettek önkéntesek, az
iskola elvégzésével más városba kerülve eltávolodnak a szervezettől,
de a családi állapot megváltozása is
hozzájárulhat a fluktuációhoz.
Amint a Telefonos Szeretetszolgálat
vezetője elmondta, a külföldi önkéntesség törvényes alapjait nem ismeri, azt azonban megtapasztalták,
hogy a holland kultúrát már általános iskolás kortól átitatja az önkéntes alapon végzett tevékenység.
Hollandiában önkéntesnek lenni kiváltság, az a minimum, amit a közösségért tesznek. A fiatal
korosztálynak élményt jelenthet,
hogy idegen területeken próbálhatják ki magukat, majd a közösséghez
tartozás, az elmagányosodás hat
ösztönzőleg az önkéntesség vállalására. A romániai viszonyok közepette az önkéntes munkának ez a
vetülete háttérbe szorul. „Több
ízben is jeleztük a törvénykezési hiányosságokat, keresem azokat a
képviselőket, akik kellő türelemmel
az önkéntes tevékenység gyakorlásának törvénykezdeményezését kidolgoznák
és
támogatnák.
Meggyőződésem, hogy rengeteg
társadalmi intézmény jól járna az
évente jelentkező önkéntesekkel
költségvetési szempontból is”–
mondta a Telefonos Szeretetszolgálat vezetője.
Önkéntesség az olaszoknál
A marosvásárhelyi Samaritanus
Mentőszolgálat csapata – diákok,
orvosok, egészségügyi asszisztensek – számtalan közösségi esemény
alkalmával vállal elsősegélynyújtást, egészségügyi ellátást. Ezt szabadidejükben, saját alapanyagaikat
felhasználva
végzik.
Varga
Zsigmondot, a mentőszolgálat vezetőjét kérdeztük az önkéntesség előnyeiről, a hazai és külföldi
tapasztalataikról. Amint hangsúlyozta, az országban az önkéntesség
fogalmát nem létezőként kezelik.
Sem az állam, sem a társadalom
nem értékeli az önkéntesek munkáját, ennek ellenére szívesen végzik,
mert az embertársaikon való segí-

Önkéntesek a civil szervezetek vásárán

tést hivatásuknak érzik, a közösség
iránti elkötelezettség a mottójuk.
Követendő példaként az olaszországi önkéntességi törvényt említette, amelynek értelmében évente
tíz napot az országban bárhol lehet
önkéntes tevékenységet végezni, és
a munkáltató azt kifizeti, mivel az
összeget levonhatja az adójából. Az
önkéntes anyagilag nem jár rosszul,
időseket, fogyatékosokat gondozhat, különböző területeken zajló tevékenységeken vesz részt. A
mentőszolgálat Olaszországban teljesen önkéntességi alapon működik,
mentősofőröktől az orvosokon át az
asszisztensekig mindannyian önkéntesek. Példaként: Bolzanóban
százezer önkéntest tartanak nyilván
a mentőszolgálatoknál. Mivel túljelentkezés van, legtöbben azt sajnálják, hogy egy évben nem kerülnek
kétszer sorra, és a legnagyobb nyereség, hogy szívvel-lélekkel végzik
az önkéntesek a felvállalt munkát.
Magyarország kivételével majdnem
egész Európában önkéntesekkel
működnek a mentőszolgálatok. Az
adókedvezménnyel senki sem veszít, hisz az állam nem kell saját
költségvetéséből fenntartsa a szolgálatot, alkalmazottakat fizessen, a
társadalom viszont fejlődik az önkéntességi alapon végzett tevékenységek révén. A németeknél is
hasonló a helyzet, de egy picit kötelezik is az embereket a társadalmi
felelősségvállalásra. Bármilyen
munkahelyre jelentkezik valaki, ellenőrzik, hogy elég aktív-e a társadalomban, vállalt-e közösségi
önkéntes munkát. Mifelénk ez a típusú felelősségvállalás, segítségnyújtás egyáltalán nem létezik. És a
legnagyobb baj, hogy a legfelsőbb

szintekig zárt kapukat találunk. Jelenleg Romániában korlátozzák az
önkéntességet, és hajlandóság sem
mutatkozik arra, hogy ezt elismerjék és támogassák. A társadalom
sem méri fel az önkéntességgel járó
áldozathozatalt, nem is várjuk, és
megtesszük bármikor a közösségért, mert itt élünk. Szükség volna
olyan törvénykezdeményezésre,
amely ösztönözné azokat, akik feláldozzák a szabadidejüket, energiájukat, tudásukat és anyagi áldozatot
vállalnak. Legutóbb a marosvásárhelyi félmaratonon biztosítottuk az
elsősegély-nyújtást, és nem volt
egyszerű tizenhat önkéntest találni,
akik szabadidejüket erre áldozták.
Anyagi vonzat nélkül
Az Oázis Humánökológiai Alapítvány egészség- és környezetvédelmi, szociális, személyiség- és
közösségfejlesztő
programokat
szervez és támogat, a ‘90-es évek
elején kezdett tevékenykedni, rá
négy évre jegyezték be. Az alapítvány elnöke, Görög Ilona kérdésünkre
elmondta,
hogy
a
tevékenységeket önkéntesek és fizetett munkatársak végzik egy öttagú, önkéntességi alapon vállalt
vezetőtanács felügyelete alatt. Az
alapítvány létrehozásakor abban reménykedtek, hogy tudásukkal és tapasztalatukkal hozzájárulhatnak a
társadalom jobbá tételéhez. A tevékenységeik közé sorolható a szociálisan vagy egészségi okok miatt
hátrányos helyzetben levő személyek társadalmi beilleszkedésének
segítése, az interkulturális és interdiszciplináris együttműködés elősegítése, de az önkéntesszolgálat
támogatása és önkéntesek képzése
is. Amint kérdésünkre megtudtuk,
tanulni vágyó fiatalok keresték meg
az alapítványt és vállaltak önkéntes
tevékenységet. Többnyire olyanok,
akik főiskolát végeztek és munkahelyi tapasztalat hiányában nem
tudtak elhelyezkedni, az alapítványnál azonban tárt karokkal fogadták őket, illetve olyan fiatalok,
akik kevésbé zárt keretek között
szerettek volna és tudtak is fontos
feladatköröket betölteni. Amint az
alapítvány vezetője hangsúlyozta,
akik anyagi beállítottságúak, azoknak az önkéntesség nem mond semmit, azonban akik úgy érzik, hogy
a maguk erejével szebbé, jobbá tehetik a környező világot, azok számára nagy elégtételt jelent,
ugyanakkor az egyén tehetségét
vagy a gyenge pontjait próbára teheti az önkéntesség. Az önkéntesek
toborzása hirdetés útján zajlik, de
nincs tolongás, ezért a személyes
megszólítás révén sikerül önkéntes
munkatársakat találni.

Fotó: Nagy Tibor

Törvénytervezet
vagy felszámolási útmutató?
Amint Koreck Mária, a Divers
Egyesület elnöke kérdésünkre elmondta, a civil szervezetek nagyon
kevés anyagi támogatásban részesülnek a helyi költségvetésből. A
megyei tanács kiírásain nem lehet
nagy összeghez hozzájutni, a polgármesteri hivatal támogatása késve
érkezik, az uniós pályázatokat
pedig csak úgy érdemes megpályázni, ha több szervezet összeáll,
közöttük pedig van egy komoly
anyagi háttérrel rendelkező. Gyakran megesik, hogy késnek az uniós
kifizetések, a partnerségekben zajló
pályázatokat rendkívül nehéz gördülékenyen lebonyolítani, ugyanakkor kevés az a pénzügyi forrás, amit
meg lehetne pályázni. A szociális
szférában a pályázási lehetőségek
még bonyolultabbak, mivel azt a licenc meglétéhez kötik. Sok kis
szervezet van, amelyek nem tudják
a követelményeket teljesíteni, a licencet megszerezni. Amint a civil
szervezetek működését belülről ismerő elnök hangsúlyozta, az önkéntestörvény
mindenekelőtt
az
önkéntesek jogait védi. Tartalmazza
többek közt azt is, hogy a munkáltató elismerheti szakmai gyakorlatként az önkéntes tevékenységet,
ami nem kötelező jellegű, de a lehetőség adott. A civil szervezetek
törvényének megváltoztatására benyújtottak egy rendkívül rossz törvénytervezetet,
amelyet
remélhetőleg nem fogadnak el a
képviselők. Az említett törvénytervezet mindenik fejezetének a végén
részletesen megfogalmazták, hogy
miképp lehet megszüntetni egy civil
szervezetet, mintha a törvényváltoztatás legfontosabb célja az volna.
Az ilyen jellegű törvénykezdeményezés ahelyett, hogy segítené a
civil szervezetek közösségi munkáját és ösztönözné az önkéntességet,
csak a jelenlegi helyzeten ronthat,
mert egyáltalán semmi javítási
szándék nincs benne – mondta Koreck Mária.
Sokan azt gondolják, hogy az önkéntesség az unatkozó háziasszonyok tevékenysége. Az önkéntesség
a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb
társadalmi
rétegeket,
különböző korosztályokat érinthet.
A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során fontos cél,
hogy később közösségük aktív tagjaivá váljanak. Ezért kellene az önkéntes
munkában
rejlő
lehetőségeket, a civil szervezetek
tevékenységének fontosságát a törvényhozóinknak is felismerni és támogatni.
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Pünkösdi imaest a Kosárdomb alatt

A MOGYE magyar tagozatának önállóságáért

Május 18-án, pénteken este
közös imával ért véget a múlt
hét elején elkezdett sorozat.
Az egy héten át óránként elmondott imák célja az volt,
hogy a román többséget figyelmeztesse: a magyar diákok
számára
létrehozott
egyetemen, jellegének a
megváltoztatása után, és a
magyar nyelven való oktatást
mindvégig elutasító Petru
Maior Egyetemmel való egyesülésre készülve, biztosítsák a
magyar tagozatnak az önrendelkezéshez, az önálló maintézmények
létregyar
hozásához való jogát, amit
egyébként törvény szabályoz.

Dr. Ádám Valérián, a Romániai
Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület elnöke ezúttal
a tiltakozás, a meggyőzni akarás
legbékésebb formáját választotta,
arra hivatkozva, hogy a Jóisten
színe előtt egyenlők vagyunk, ezért
megilleti a magyarságot kötelezettségeink és jogaink egyenlősége a
marosvásárhelyi egyetemen. A múlt
héten a hangosbemondón elhangzó
imák, és a kiosztott 20.000 szórólap
hatására kaptak meleget és hideget
is, volt, aki támogatásáról biztosította őket, mások meg durva szavakkal illették.
A pénteki rendezvény sajnos nem
az elképzelések szerint alakult, a

Csíksomlyóra tartó buszok többórás
késése miatt a zarándokok és lelki
vezetőik nem érkeztek meg a meghirdetett időre.
Ígérete ellenére nem vett részt a
rendezvényen sem a görögkatolikus, sem az ortodox esperes. A
meghívásnak viszont eleget tettek a
marosvásárhelyi felekezetek lelkészei és vidéki lelkipásztorok is. A
közös imán a helybeliek közül százat meghaladó számban gyűltek
össze jobbára idős vagy középkorú
személyek, aki valamilyen módon
kötődnek az egyetemhez, és akik
számára fontos, hogy a marosvásárhelyi magyarság jogai ne csorbuljanak. Akikért szólt az ima, azok
ezúttal sem voltak jelen.
– Szerény egyesület vagyunk, valószínűleg sok hibát elkövettünk, de
ki fogunk tartani. Minden hét végén
tüntetni fogunk Bukarestben azért,
hogy a romániai magyarság törvény
biztosította jogait betartsák – ígérte
a szervező. Az első tüntetés ezen a
héten, szombaton a Nemzet katedrálisa előtt kezdődik, és több templomon át az ortodox pátriárkának
átadott kéréssel végződik, amely a
legfontosabb parancsolatok betartásával kapcsolatos.
A közös imán Kecskés Csaba
marosvásárhelyi unitárius esperes,
Lőrincz János református esperes,
Ferencz István római katolikus
atya, Papp Noémi evangélikus lel-

kész, Köllő Gábor nyárádremetei
római katolikus plébános és az
Ádám Valériánnal egy faluból, a
csángóföldi Lujzikalagorról származó Palkó Ágoston marosjárai
plébános szólt a jelenlevőkhöz.
Pünkösd előestéjén valameny-

Túri B. Márk rendező a Filmes találkozásokon
Kaáli Nagy Botond

Új kiadásához érkezett a marosvásárhelyi Édentől Keletre filmklub által szervezett Filmes
találkozások című eseménysorozat. Mint arról korábban írtunk, a
találkozásokon egy, a filmklub
által meghívott filmes alkotóval találkozhat a közönség, az alkotó
filmjének közös megtekintése után.
A soron következő eseményre
május 25-én, pénteken délután 6
órától kerül sor: a találkozások hatodik kiadásán egy első- és független filmes rendező, Túri Bálint
Márk lesz a szervezők vendége, a
Legjobb úton című filmjével.
A Filmtettben megjelent kritikájában Szabó R. Ádám ekképpen fogalmaz: „Fekete-fehér nyitóképek,
halk, kellemes zene, főszereplőnk
gitártokkal a hátán, és még egy
macska is feltűnik az utcán – nehéz
nem gondolni a Llewyn Davis világa c. Cohen testvérek filmre és
azt gondolni, hogy a Legjobb úton
magyar szemszögből mesél egy
démonaival küzdő zenészről és
sorsáról, azonban ennél azért szerencsére többről van szó.
Túri Bálint Márk első nagyjátékfilmje inkább hasonlít Reisz Gábor
VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlanjára, itt is „amatőr”

Legjobb úton

(Cservenka Ferenc) játssza a főszerepet, itt is a mai magyar fiatalok
lelkivilágáról és terveiről kapunk
egy keresztmetszetet, amelyben
egyáltalán nem meglepő módon az
otthon (itthon) maradás (illetve
külföldre költözés) a központi kérdés. Szerencsére nem ugyanazokat
a kérdéseket, csak hasonlóakat tesz
fel a Legjobb úton, ezáltal pedig
inkább társfilmként, mint utánérzésként lehet értelmezni”.
Ami az alkotás cselekményét illeti, a film ismertetője szerint
Nándi (31) „wannabe” zenész, aki
hét év sikertelen európai vándorlás
után hazatér Magyarországra. Átutazóban van, csak addig tervez
maradni, amíg meg nem kapja az
új-zélandi munkavállalási vízumot.
Itthon találkozik anyjával, barátaival, régi emlékekkel, egy új szerelemmel, sőt, váratlanul az apjával
is, akit 20 éve nem látott. Kedvenc
gyerekkori játékát, Tom Kapitányt
is megtalálja, és elképzeli az űrhajós mostani küldetését. Mindezek a
találkozások tükröt tartanak Nándi
elé, rákényszerítve őt, hogy döntésre jusson az életével kapcsolatban. A színes animációs elemekkel
tűzdelt független filmben a főbb
szerepeket a hazai kortárs underground zenei élet szereplői alakítják. A film zenéjét a főszerepet is

alakító Cservenka Ferenc szerezte,
de felhangzik a női főszereplő,
Walters Lili zenekara, a több filmzenét (Free Entry, Aranyélet) is
jegyző Dorothy’s Legs és a Pávelt
alakító Lajkó Bence (Acid Benci,
Presszó, tangó, libidó, Plutó) több
száma is. Egy utcazenész-cameo
erejéig feltűnik Medve Balázs, az
X-Faktorból ismert Dynamite
Dudes egyik tagja is.
A Legjobb úton című 67 perces,
fekete-fehér, magyarul beszélő magyar-holland „generációs közérzetfilm”, zenés dráma 2017-ben
készült, nemzetközi címe: No
Place Like On The Road. A főbb
szerepekben Lili Walters, Asma
Ambrus, Gőz István, Cservenka
Ferenc látható.
A Filmes találkozásokra ezúttal
is az András Lóránt Társulat székhelyén, a Knöpfler Vilmos (Brăila)
utca 10. szám alatti egykori zsinagógában kerül sor. A belépés ingyenes. A rendezvény támogatója
a Nemzeti Kulturális Alap és a Studium Prospero Alapítvány, partnerei: az Édentől Keletre filmklub, a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, a Maros Megyei Ifjúsági
Egyeztető Tanács, az András Lóránt Társulat és az Aranka György
Alapítvány.

nyien a szeretet és hit erejéről, a békességről, a reménységről, az ünnep
jelentéséről és jelentőségéről mondtak imát.
Nehogy másra használjátok a
nyelvet, mint hallgatásra, mert aki
tépett nyelvű, az nem beszél, csak
vérzik – parafrazáltunk néhány sort
a megdöbbentő erejű Nichita Stănescu-versből, amelyet Kozsik József színművész szavalt, aki arra
készült, hogy mindkét nyelven el-

mondja a Jó éjszakát! című költeményt, amelyet Balogh József fordított magyarra.
A Kosárdomb alatt, ahol nagyszerű emberek egykor egyetemet álmodtak és építettek, különleges
hangulata volt a pünkösd előestéjén
elhangzott közös imának, ami feltételezhetően minden résztvevőt megérintett. Kár, hogy nem jöttek el
többen! (bodolai)

Eredményesen fúrtak, faragtak

Fotó: Nagy Tibor

Kreatív csapatmunka
az iskolában

2018 a külhoni magyar családok éve, ennek keretében
számos rendezvényre, körútra és táborra kerül sor az
anyaországban és a határon
túl 2018 májusa és augusztusa között.

Berekméri Edmond

Május 16-án, szerdán Marossárpatakon elméletben és a gyakorlatban is építették a helyi általános
iskola nagyobb diákjainak közösségét a Hello Wood akciócsoport
munkatársai, akik azzal a céllal látogatnak meg több külhoni települést, hogy a helyi közösség
bevonásával valami szépet, maradandót hagyjanak maguk után. Tették
mindezt
a
magyar
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságával együttműködve,
a 2018-as évre meghirdetett Külhoni magyar családok éve elnevezésű program keretében.
A vendégeket Kozma Mónika,
Péter Ferenc megyei tanácselnök
kabinetfőnöke köszöntötte, majd
bemutatta őket a tanintézmény pedagógusainak, tanulóinak. Helyi
lakos lévén, az RMDSZ politikusa
megköszönte Hajnal Virágnak, a
nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetőjének, hogy közösségépítő
programjukat
Marossárpatakra is elhozták.
Hajnal Virág beszédében elmondta, látogatásukkal, jelenlétükkel egy olyan fontos üzenetet
szeretnének átadni, amely a helyi
közösséget erősíti. „Ne feledjétek,
ha a közösségetekért egyénenként
tesztek valamit, mindenki a maga
tehetsége szerint, de összefogva,
akkor csodálatos eredményeket érhettek el” – hangsúlyozta a főosztályvezető.
Délelőtt 10 órától késő délutánig
folyt a munka a helyi Adorjáni Károly Általános Iskolában. A közösségépítést először elméletben
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gyakorolhatták a hetedikes és nyolcadikos tanulók, miközben játékos
feladatok segítségével ismerkedtek
egymással. Ezt követően kezdetét
vette a közösségépítés a gyakorlatban is. A Hello Wood technikai csoport fiataljai a tanulókat négy
csoportra osztották, s rövid tervezés
után nekiláttak a munkának. Nagyméretű kültéri virágosládák készítése volt a csapatmunka célja, amit
a tanulók szívesen, élvezettel végeztek.
Délben együtt pihentek, ebédeltek a csapatok és a vendégek, akik
számára egy hatalmas bográcsban
Göndör Rezső tanító főzött babgulyást. Ezután újra a munkapad
mellé álltak a diákok, akik korszerű
barkácsgépekkel dolgoztak, és le is
festették a ládákat. Az elkészült darabokat az iskolaudvaron helyezték
el, a cserjékkel, díszbokrokkal, törpefenyőkkel beültetett, gyönyörű
parkban.
Mózes Sándor iskolaigazgató értékes és hasznos tevékenységnek
nevezte a közös munkát. „A közös
cél érdekében végzett csoportmunka közelebb hozza az embereket egymáshoz. Erről már
korábban is meggyőződhettünk, hiszen a faluban többször is zajlott
közmunka, hogy szebbé tegyük a
településünket. Civil szervezetünk,
a Marossárpatakért Egyesület többször szervezett már szemétgyűjtő
akciót, néhány évvel ezelőtt díszfákat ültettünk a főút mentén, tavaly
a helyi pedagógusokkal, tanácsosokkal, barátokkal a Teleki-kripta
belsejét takarítottuk ki, de csapatmunka az évente sorra kerülő táncés huszárfesztivál megszervezése
is. Gyerekeinket is szeretnénk
ebben a szellemben nevelni, ezért
jól fogott a Hello Wood csoport látogatása. Tanulóink aktívak voltak,
jó munkát végeztek, élvezték a
közös tevékenységeket” – tájékoztatott az intézményvezető.
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Áttérnek a fóliasátrakra

Minden téren segítenek a hollandok

Szerkeszti: Menyhárt Borbála

cában állította fel tavaly a tejautomatát, napi ötven-hatvan liter tejet
visz be. – Jóval előnyösebb, mert
így 3 lejért adom el literét, viszont
ha leadnám a tejfeldolgozónak, kilencven banit kapnék érte. Sok a
tej, így a csarnokba is leadok, napi
150 liter tejet adnak az állatok,
ebből hatvan-hetven litert viszek
be az automatába, a többit leadom
a tejfeldolgozónak – mondta a
gazda, aki a közeljövőben egy
újabb tejautomatát szándékszik váAz alpolgármester elmondta, sárolni.
A holland testvérgyülekezet réMarosvásárhelyen, a Moldovei ut-

Szentgericén számos olyan
gazda van, aki már többedik
alkalommal veszi igénybe a
holland
testvérgyülekezet
által rendkívül előnyös kamattal biztosított mikrokölcsönt, aminek köszönhetően
fejlesztik a gazdaságot, állatokat, munkagépeket vásárolnak. Nagy György alpolgármester tavaly egy tejautomata vásárlására igényelt
ötezer euró hitelt.

széről az évek során rengeteg segítséget kapott a szentgericei közösség. Jelenleg 19 gazdának van
mikrokölcsöne, amit mezőgazdasági munkagépek vásárlására vagy
az állatlétszám növelésére fordíthatnak. Nemrég háromszáz almafát, illetve málnatöveket küldtek a
helyi református egyháznak,
ugyanakkor finanszírozzák a helyi
orvosi rendelő korszerűsítését,
aminek köszönhetően szigetelik az
épületet, a nyílászárók cseréjére is
sor kerül.
Nagy György alpolgármestertől
azt is megtudtuk, hogy jelenleg a
holland jótevők egy több tíz helyi
lakosnak jövedelemszerzési lehetőséget biztosító projektben gondolkodnak, egy hagymaválogató
csarnokot szeretnének felépíteni
Szentgericén.
– Júniusban érkezik a holland
vállalkozó, hogy tárgyaljunk erről.
Hollandiában száz hektár területen
termeszt hagymát, és az elképzelés
szerint itt vásárolna területet, ahol
egy csarnokot építene a tárolásra.
Minden héten hoznának harminc
tonna hagymát, itt kiadnák a gazdáknak, hogy megválogassák,
majd visszavinnék Hollandiába.
Ha ez beindul, előreláthatólag több
mint harminc személynek jelentene munkalehetőséget.

Nem marad aszfaltozatlan út a községben
Fotó: Nagy Tibor

Több pályázat is folyamatban
van, amelyeknek köszönhetően hamarosan leaszfaltozzák a község összes utcáját,
valamint korszerű, jól megközelíthető épületbe költöztetik
az orvosi, fogorvosi rendelőt
és a gyógyszertárat – újságolta a jó hírt ottjártunkkor
Szőcs Antal polgármester.

– Két megnyert pályázatunk van,
az egyik Backamadarason egy
egészségügyi központ kialakítását
célozza, ahol a családorvosi rendelő, fogászat és gyógyszertár kap
helyet. A központban van egy erre
szánt épületünk, ami valamikor kultúrotthon és moziterem volt, az
utóbbi években falumúzeumként
működött – fejtette ki a község vezetője. Az épület viszonylag jó állapotban van, csupán átalakításra van
szükség. Az egészségügyi központ
kialakítására a Helyi Fejlesztések
Országos Programja (PNDL) keretében pályáztak 125 ezer euróra.
Napokon belül meghirdetik a licitet,
együtt a tervezést a kivitelezéssel.
Remélik,
hogy
amennyiben
ugyanaz a cég végzi mindkettőt, hamarabb elkészül a beruházás.
– Egy méltóbb helyszíne lesz ez
az egészségügyi szolgáltatásoknak,

hiszen a hivatal udvarán lévő ingatlan, ahol a rendelők vannak, régi,
rossz állapotú, százéves épület,
amelyet nehezen lehet megközelíteni, meredek helyen van, télen csúszik, nehezen lehet kifűteni, a
páciensek folyton panaszkodtak,
hogy hideg van a váróteremben. Azt
szeretnénk, ha megfelelő körülmények között férnének hozzá az
egészségügyi szolgáltatásokhoz. Az
új épületben modern várótermet

alakítunk ki, az épület előtti árkot
pedig lefednénk, hogy parkolóhelyeket tudjunk létesíteni – tette
hozzá a községgazda. Érdeklődésünkre, hogy hová költöztetik a falumúzeumot, elmondta, az ideális
az lenne, ha tudnának vásárolni egy
régi, tornácos falusi házat, amíg
még van ilyen a faluban, és ott rendeznék be. Nagyon sok értékes
tárgy van a múzeumban, a régi mezőgazdasági felszerelésektől az
egykori parasztcsalád portájának az
összes kellékéig.
A Középszeg utcát is felújítják
Egy másik nyertes pályázatnak
köszönhetően remélhetőleg még az
ősszel leaszfaltozzák a község útjait, utcáit. Ez egy egymillió-százötvenezer eurós pályázat, amire
szintén a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében nyertek finanszírozást. A licit folyamatban
van, szeretnék, ha a tervezést és kivitelezést ugyanaz a cég végezné. A
projektbe belefoglalták az összes
backamadarasi, szentgericei és bálintfalvi utcát, amelyeken nincs aszfalt, összesen 8,2 km-t. Miután
lezárul a kivitelezés, nem marad
aszfaltozatlan utca a községben. A
járdakorszerűsítés nem része a pá-

Az öntözéssel járó nehézségek miatt egyre inkább a fóliasátras zöldségtermesztésre
tér át a backamadarasi Makkai
Márton.

A marosvásárhelyi piacokon
áruló zöldségtermesztők arra panaszkodnak, hogy évek óta nem
volt ilyen száraz tavasz, az eső hiánya jelentős károkat okozott, főként
a gyökérzöldségekben.
Makkai Márton backamadarasi
gazda hetven ár területen termeszt
zöldséget, főként paradicsomot,
paprikát, uborkát, vinettát és káposztát. A terményt júniustól noa
marosvásárhelyi
vemberig
Gyémánt piacon értékesíti. Mint
mondta, a szárazság őket nem érintette annyira hátrányosan, mivel
nemrég fogtak neki kint ültetni,
éppen akkor, amikor végre megér-

kezett a várva várt eső. A gazda és
családja fokozatosan tér át a fóliasátras zöldségtermesztésre, 4 és fél
ár területen volt fóliasátruk, nemrég
újabb hármat készítettek.
– A gond az, hogy nehéz öntözni,
pedig a Nyárádhoz közel van a veteményes, de a mederszabályozás
óta meredek a mart. Motorpumpás
berendezéssel öntözünk, de nehéz,
mert kis teljesítményű a szivattyú,
hordozni kell. Ezért a kinti területet
csökkentettük, és bővítettük a fóliasátrakat, ezekben csepegtetős öntözőberendezést használunk.
Úgy látjuk 27 év zöldségtermesztés után, hogy átalakulóban van a
vásárlókör, sokan már nem a piacról
vásárolják a zöldséget. Szerencsénk
van, hogy az idősebb korosztály,
amely így szokta meg, még onnan
szerzi be – jegyezte meg a gazda.

lyázatnak, sem a vízelvezető árkokat, sem a hidakat nem tudják felújítani addig, amíg nincs kiépítve az
ivóvíz- és szennyvízhálózat. Aránylag szélesek az utcák, aszfaltozás
után is ki lehet majd építeni a hálózatot, anélkül hogy fel kellene törni
az aszfaltot. Érdeklődésünkre Szőcs
Antal elmondta, belefoglalták a Középszeg utcát is, amelyen keresztül
el lehet jutni Koronkába. Ennek a
szakasznak a korszerűsítése igen
sürgős, ugyanis a gázvállalat járművei folyamatosan itt haladnak át, és
a nagy forgalommal járó por és zaj
sok bosszúságot okoz az ottlakóknak. A projekt részeként a falu végéig leaszfaltozzák ezt a szakaszt,
és tárgyaltak már a koronkai önkormányzattal, hogy aszfaltúttal kössék össze a két települést. A projekt
lezártával marad még másfél kilométer, ami Backamadarashoz tartozik, de ezt csak egy újabb
pályázattal tudnák leaszfaltozni,
ugyanis a pályázatokkal járó önrész
szinte a teljes költségvetést felemészti. – Amúgy az összekötő út
nem rossz minőségű, mert a gázvállalat karbantartja, rendszeresen kövezik, egyengetik – jegyezte meg a
polgármester.
Megújul a gericei művelődési ház
A napokban írták alá a szerződést
a szentgericei kultúrotthon teljes
felújtására, és előreláthatólag tizenöt-húsz napon belül el is kez-

dődnek a munkálatok. A 620 ezer
euró értékű beruházás révén teljesen megújul az épület, a tetőzet, az
emeleten vendégszobákat alakítanak ki, valamint felszerelésvásárlás
is része a projektnek, hang-, illetve
fénytechnikai berendezést is beszereznek.
Parkosítanák a csorgók környékét
A község vezetője elmondta, a
Leader program keretében a központi, valamint a hivatal közelében
lévő két csorgó felújítására szeretnének pályázni. A csorgókat nagyon
sokan használják, az emberek gyakran sorban állnak előttük, főként
amikor szárazság van, ezért a környéküket parkosítanák, padokat helyeznének el. A közegészségügyi
szakemberek rendszeresen vesznek
vízmintát belőlük, és az eredmények alapján a hivatal bejárata közelében lévőnek a vize kiváló
minőségű.
Két iskola korszerűsítésére pályáztak
Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Regionális Operatív
Program keretében a két iskola, a
backamadarasi és a szentgericei
épületének a teljes felújítására. Az
elbírálásra várnak, és nagy reményeket fűznek ehhez a projekthez,
ugyanis főként a gericei tanintézet
szorul felújításra, a községközponti
iskola kívülről elég jó állapotban
van, a tetőzettel vannak nagyobb
gondok, és a tantermek is korszerűsítésre szorulnak.

Halotti címerek a Teleki Tékában,
avagy „…hogy lássák nem voltam pór”
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A Teleki–Bolyai Könyvtár több olyan típusú dokumentumot őriz, amely a halállal, valamint a
végtisztességadással kapcsolatos. Temetési prédikációk és versek, fekete keretes gyászjelentések mellett a képi ábrázolás is hangsúlyosan szerepet kap. A szövegekhez képest alacsonyabb számban, de változatos formában képviseltetik magukat a halotti címerek, mivel a
temetések szervezői a zene és a prédikáció mellett a látvány nyújtotta lehetőségeket is megpróbálták kihasználni. Ezért jelenhettek meg a különböző típusú temetési címerek, mivel
ezzel az elhunyt előkelőségét is megkísérelték kidomborítani. A Múzeumok Éjszakája keretében
megnyílt kiállításunkkal szeretnénk megismertetni a közönséggel ezt a kevéssé ismert műfajt, amelyből intézményünkben összesen 31 darab található.

Weisz Szidónia

A halotti címer műfaja középkori gyökerekre vezethető vissza,
amikor a gyászszertartásokon felvonultatták a halott családi jelvényét is. Innen fejlődött a következő
évszázadokban azzá a reprezentá-

ciós eszközzé, amellyel az elhunyt
előkelőségét kísérelték meg mindinkább hangsúlyozni. Ezt támasztja alá az első magyar
költőnő, Petrőczy Kata Szidónia
végrendelete is, melyben azért kért
halotti címereket a temetésére, „…
hogy lássák nem voltam pór”. A

Kisrédei Rhédey István (1822–1883) halotti címere. 66x50 cm méretű papírcímer

Széki Teleki Sára (1721–1794) halotti címere. 75x53 cm méretű papírcímer

díszes családi címereket ötvözték
az aktuális korszakra jellemző divatelemekkel, majd az elkészült
dokumentumokkal díszítették a
koporsót, a templomot vagy a halottasházat, a szertartás után pedig
szétosztották a végtisztességet
tevők között.
A heraldikai jelképek mellett a
betöltött hivatalok szimbólumai is
megjelennek az illusztrációkon.
Ilyen elem például a kamarási
aranykulcs, amelyet három személy halotti címere alá is odafestettek.
Más
díszítőelemként
feltűnnek a koporsó formájú posztamensek, az elmúlás jelképeként a
koponya vagy teljes csontváz, a
homokóra, valamint az örök életre
utaló akantuszlevél. A korai darabokon többször visszatérnek a fekete ruhába öltözött vagy fekete
szárnyú, koponyán könyöklő, homokórát tartó, a halottat sirató angyalok. A 19. század végi, 20.
század eleji példányokon már a fekete gyászkeretet is használták.
Halotti címereink kivitelezésüket, méretüket, valamint hordozóanyagukat tekintve is változatosak.
Öt példányt selyemre festettek, a
többi vagy kartonból vagy papírból
készült. A textilalapú címerek kronológiai szempontból a koraiak
közé tartoznak, papíralapú társaikhoz képest lényegesen díszítettebbek. Mivel a látvánnyal próbáltak
hatni a nézőre, ezért impozáns méretűek: szélességük 42–60 cm között, míg a magasságuk 60–90 cm
között változik.
Ami a dokumentumok fizikai állapotát illeti, mindegyiken felismerhetőek
a
károsodások,
melyeket a gyászszertartás során,
vagy a későbbi, nem megfelelő tárolás alatt szenvedtek. A leggyakoribb rongálódások a sarkok
környékén vannak, a kiszögezések
okozta hasadások vagy hiányzó darabok formájában, de más helyeken is láthatók szakadások,
gyűrődések. A szélek esetenként
töredezettek vagy hiányosak, helyenként előfordulnak beázások
nyomai, illetve gyertyafoltok. A
színezett felületek károsodásai
főleg a kopásban vagy a helyenként lepergett festékanyagban merülnek ki.
Az erdélyi nemességet átszövő
rokoni kapcsolatok a könyvtárban
őrzött halotti címereken is felfedezhetők. A gyűjtők nyilvánvalóan
elsősorban a hozzájuk közel álló
személyekkel kapcsolatos dokumentumokat őrizték meg. Az elhunytak között is felfedezhetünk
családi kötelékeket: négy személy

Bethleni Bethlen Lujza (1834–1900) halotti címere. 59x47 cm méretű papírcímer

Nagyercsei Tholdalagi Victor (1829–1881) halotti címere. 66x50 cm méretű papírcímer

(összesen tíz címerrel) a Telekiek
népes famíliájából származott, illetve többen is kötődtek hozzájuk
házasság révén.
A halotti címereket eleve rövid
távú használatra tervezték, a gondosan megkomponált temetési szertartás
keretében
a
nemesi
reprezentációnak tettek eleget, majd
a búcsúztatás végével a dokumentumok már csak az emberi mulandóságra való emlékezés jelképeivé
váltak. Jelentőségük azonban ma
már túlmutat ezeken a célokon. Az
általuk továbbörökített, megbízható
adatok számos kutatási területnek
jelentenek forrást, mint például a cí-

mertan, családtörténet vagy akár a
művészettörténet.
Az időszakos tárlat a bemutatott
dokumentumok sérülékenysége
miatt csak egy hétig, május 26-áig
látogatható. Ismertetésére a Múzeumok Éjszakáján került sor. A továbbiakban
a
megszokott
nyitvatartási rend az érvényes:
keddtől péntekig 10–18, szombaton
10–13 óra között.
A kiállítás a Maros Megyei Tanács, a Maros Megyei Könyvtár, a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a
Magyar Tudományos Akadémia és
a Teleki Téka Alapítvány anyagi és
szellemi támogatásával jött létre.
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A Kolozsvári CFR Románia új labdarúgóbajnoka

Nem botlott a Kolozsvári CFR a
2017/2018-as labdarúgó-bajnokság zárófordulójában, és mindhárom pontot otthon tartotta a
Konstancai Viitorul elleni, vasárnap esti mérkőzésen, így első helyen zárta a pontvadászatot. A
rivális FCSB hiába győzött hasonlóan egy góllal a Gyurgyevói Astra
ellen, ponthátránya döntőnek bizonyult, és a bukaresti gárda a második helyre szorult – akárcsak tavaly
és tavalyelőtt egyébként. Jászvásáron aratott sikerével ugyanakkor az
USK Craiova a harmadik helyet
foglalta el – az 1991-es bajnoki
címhódítás óta ez a legjobb eredmény, amelyet helyi futballcsapat
elért (a mostani klub nem a korábban Universitatea néven szerepelt
alakulat jogutódja – a szerk.). A negyedik helyen a címvédő Viitorul

végzett, és így Európa-ligás indulási jogot szerzett.
Kolozsváron a CFR az előző
évad bajnokát múlta felül 1-0-ra. A
találkozó egyetlen gólját Djokovic
szerezte kevéssel azután, hogy pályára lépett a sérülés miatt lecserélt

Bordeianu helyére. Az egyébként
gyenge minőségű mérkőzésen
Abdel Omrani már a 3. percben
megszerezhette volna a vezetést,
de bár tisztára játszotta magát,
kapu fölé lőtt. A másik oldalon
Cristian Ganea a 16. percben került
hasonló helyzetbe, a Viitorul támadója is kevéssel fölé emelt. A nagyon elővigyázatosan futballozó
hazaiak a 43. percben Djokovic
szép fejesgóljával előnyt szereztek,
a második félidőben pedig jószerével csak azzal törődtek, hogy ezt
megőrizzék, és távol tartsák kapujuktól az ellenfelüket. Sikerrel jártak, hiszen a tengerpartiak szünet
után egyetlen alkalommal sem lőttek kapura.
A Kolozsvári CFR az 1. ligás
labdarúgómezőny egyetlen csapata, amely nem vesztett hazai pályán a bajnokságban. Az együttes
története negyedik bajnoki címét
szerezte meg.

Eredményjelző

Az 1. ligás rájátszás felsőházi 10. (utolsó) fordulójának eredményei: Kolozsvári CFR – Konstancai Viitorul 1-0 (gólszerző: Djokovic – 43.), Bukaresti FCSB – Gyurgyevói Astra 1-0 (40.
Gnohere), Jászvásári CSM Politehnica – USK Craiova 1-2 (Kizito
– 16., illetve Mateiu – 28., Băluţă – 35.).

Az 1. liga felsőházának végeredménye

1. Kolozsvári CFR
2. FCSB
3. Craiova
4. Viitorul
5. Astra
6. Jászvásár
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A Tordai Potaissa megnyerte a Challenge-kupát

A Tordai Potaissa férfikézilabda-csapata megnyerte
a Challenge-kupát annak ellenére, hogy vasárnap a
görög fővárosban 27-26 (11-18) arányú vereséget
szenvedett az AEK Athéntól a döntő visszavágóján.
Az első mérkőzésen a tordaiak 33-22-re győztek.
A Potaissa tavaly is döntőt játszott, ám akkor 2837-re, valamint 24-30-ra elveszítette a párharc mindkét mérkőzését a Sporting Lisszabon ellen.

Álomból lett valóság

50
49
38
35
33
24

A Potaissa az athéni meccset is ellenőrzése alatt tartotta, a győztes görög gólt az utolsó másodpercekben
dobták, amikor a tordaiak már a győzelmet ünnepelték.
A Potaissa a negyedik romániai csapat, amely megnyeri a Challenge-kupát, ez korábban a Steauának
(2006), a Resicabányának (2007, 2008, 2009) és a
Székelyudvarhelynek (2015) sikerült.

Véget ért az országos kettesfogat-hajtó verseny

Színvonalas három napot zártak az oltszemi maratonhajtó
pályán megszervezett országos kettesfogat-hajtó versenyen. A megmérettetésre 12
kettes fogat és egy négyes
fogat nevezett be. A díjhajtás,
maraton- és akadályhajtás
összesített eredményeit tekintve a legjobbnak az akadályhajtásban már világbajnoki címet is magáénak
tudó Bartha Eduárd bizonyult,
adta hírül tájékoztatójában a
Kovászna megyei önkormányzat sajtóirodája.

Vasárnap a fogatok díszkörrel
köszöntek el a lovat szerető közönségtől. Az ezt megelőző ünnepélyes
díjátadáson Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Tamás Sándor elmondta: „évekkel ezelőtt azt a
merész álmot láttuk, hogy Háromszék lesz nemcsak Székelyföld,
hanem Erdély lovas rendezvényeinek központja. Egyik részről elindult a Kárpát-medencében méltán
híres parádés rendezvények – Huszártoborzó, Székely Vágta, Huszárakadémia – sorozata, másik
részről pedig a szakmailag kifogástalan, fogathajtásra és más lovas

sportok versenyére is alkalmas
pálya építése. Ez a terv nemcsak elképzelés maradt, hanem mára realitás, hiszen már második éve itt
szervezzük a Romániai Lovas Szövetséggel és a bodoki önkormányzattal a legrangosabb országos
fogathajtó versenyeket, az idén
pedig az első nemzetközit is”. Hozzátette: mindez elsősorban a helyi
önkormányzatot dicséri és azokat a
jóindulatú embereket, akik az ügy
mellé álltak, vállalkozókat és helyi
önkénteseket is beleértve.
Az elnök hangsúlyozta: „egy-két
évbe még beletelik, amíg hírünk

A Szászrégeni Öregfiúk nyerték
a TVR-kupát

A Román Televízió (TVR) idén
tízéves marosvásárhelyi körzeti stúdiója, valamint a Pro Novum Kulturális Egyesület az Egy ernyő alatt
című jubileumi rendezvénysorozat
– főtámogatói: a Maros Megyei Tanács és a Helyi Közszállítási Vállalat
–
keretében
kispályás
minifocitornát szervezett a víkendtelepi műfüves kispályán, amelyen
a házigazda TVR együttesén kívül
részt vett a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) PRESSing nevű futballcsapata és a
korábbi polgármester, Nagy András
által vezetett szászrégeni öregfiúk
együttese is.
A szászrégeniek 2x20 perces találkozókon 3-0 arányban győzték le
a Pressinget és a TVR csapatát is,
így tornagyőztesek lettek. Íme az
eredmények: Szászrégeni Öregfiúk
– Marosvásárhelyi TVR 3-0, Szászrégeni Öregfiúk – Pressing 3-0,
Pressing – Marosvásárhelyi TVR 21.
A TVR alkalmazottaiból verbuvált együttes leghűségesebb szurkoFekete
Hajnal,
a
lója

rendezvénysorozat egyik főszervezője volt, míg a PRESSing alakulatát a Szász Albert Sportlíceum
igazgatója, Csíki Zsolt is erősítette,
ugyanis csapata, a helyi polgármesteri hivatal alakulata objektív okok
miatt nem vehetett részt a rendezvényen.
Az együttesek összetétele:
* Szászrégeni Öregfiúk: Menyhárt János (aki talán a torna legjobbja volt) – kapus; Baksai
Mihály, Kovács Lóránt (csapatkapitány), Alexandru Petrişor, Dragoş
Olariu, Marcel Sabău, Simon Sigismund, Deák Károly, Horváth Dániel, Tiberiu Creţu és Nagy András
– mezőnyjátékosok;
* PRESSing: Szucher Ervin –
kapus; Bögözi Attila, Karácsonyi
Zsigmond, Szöllősi László, Csiki
Zsolt, Enyedi Csaba, Fodor Elek,
Vlad Amariei és Csorbai Lóránd –
mezőnyjátékosok;
* TVR: Remus Manduc – kapus;
Körmöczky Zoltán, Emil Chirtes,
Varga Csaba, Cornel Sandor, Vasile
Chiorean és Claudiu Oros (csapatkapitány). (C.A.)

A Real Madrid férfikosárlabdacsapata nyerte meg az Euroligát,
miután a sorozat belgrádi döntőjében 85:80-ra legyőzte a Fenerbahce
együttesét vasárnap.
A sorozat honlapjának tájékoztatása szerint a finálé legeredményesebb játékosaként Nicolo Melli 28
pontot szerzett a vesztes csapatban.
A bronzmérkőzésen a Zalgiris Ka-

unas két ponttal bizonyult jobbnak
a CSZKA Moszkva gárdájánál.
A legrangosabb európai kupasorozat győzteseinek örökrangsorát
vezető Real Madrid tizedik alkalommal diadalmaskodott, legutóbb
három éve nyert. A Fenerbahce sorozatban harmadszor játszhatott
döntőt, 2016 után ismét vesztesen
hagyta el a pályát a tavalyi győztes.

Az Euroligában
a Real Madrid ért fel a csúcsra

Eredményjelző

Férfikosárlabda Euroliga, négyes döntő:
* döntő: Real Madrid (spanyol) – Fenerbahce (török) 85:80;
* a 3. helyért: Zalgiris Kaunas (litván) – CSZKA Moszkva (orosz) 79:77;
* elődöntő: CSZKA Moszkva – Real Madrid 83:92, Fenerbahce – Zalgiris 76:67.

megy a nagyvilágba, hiszen ez a
pálya ló és ember elé való. Jólesik
hallani az idelátogató külföldi vendégektől, hogy ez a pálya európai viszonylatban is megállja a helyét”.
Bodok község polgármestere,
Fodor István is elégedetten nyugtázta az esemény sikerét. Elmondta,
jelentős a falunak ez a rendezvény,
amely által megszólítják és idecsábítják azokat az embereket is, akik még
nem jártak a községben, az ország
különböző részeiről és határon túlról
egyaránt. Az önkormányzat nemcsak
a rengeteg munkával vette ki a részét
a versenyből, hanem egy saját fogatot is indított az akadályhajtásban,
versenyen kívül, jövőre pedig hivatalos fogatként neveznek be.
A nemzetközi bírók akkor tekin-

tenek igazán sikeres versenyként
egy eseményre, ha sem lóval, sem
emberrel nem történt baleset. Az oltszemi megmérettetés ilyen szempontból is sikeres. Kelemen Melinda
háromcsillagos nemzetközi bíró, a
zsűri elnöke elmondta, négy kategóriában értékelték a fogatokat: a bemutatás versenyszámban, amely
nagyon sok országban nem kötelező, és nem számít bele az összesített eredménybe, azonban a hétvégi
versenyen külön díjazták. Itt a fogatok pontosságát, küllemét, tisztaságát, a hámok állapotát, a hajtók
öltözékét értékelték. Ezenkívül a
díjhajtásban, a maratonhajtásban és
az akadályhajtásban versenyeztek a
fogatok, külön-külön is, illetve öszszesítésben is eredményt hirdettek.

Eredményjelző

* díjhajtás: 1. Pop Paul, 2. Bartha Eduárd (kettes fogat), 3. Rákóczi
Gergely;
* maratonhajtás: 1. Rákóczi Gergely, 2. Bartha Eduárd (egyes
fogat), 3. Babó Kálmán;
akadályhajtás: 1. Bartha Eduárd (kettes fogat), 2. Bajkó Tibor, 3.
Babó Kálmán;
összesített rangsor: 1. Bartha Eduárd (kettes fogat), 2. Rákóczi
Gergely, 3. Bajkó Tibor, 4. Varga Roland, 5. Pop Paul, 6. Bartha Eduárd (egyes fogat).

Rákóczi: „Világviszonylatban is kimagasló pálya”

Fotó: Kovács B. János

A második helyen végzett 33 éves Rákóczi Gergely az Alsószombatfalvi Állami Ménes és a Romsilva Sportegyesület színeiben versenyzett.
Elégedett az eredménnyel, az akadályhajtással nem, azt még gyakorolni
kell, hiszen ott úszott el a verseny. A húsz éve versenyző hajtó már hat
országos bajnoki címet tud magáénak, és számos világbajnokságon is
részt vett. Szerinte az oltszemi pálya világviszonylatban is kimagasló,
nagyon jó minőségű a talaj, megművelt, egyenletes területű, ami nagyon
fontos a lovak számára, a sérülések elkerülése végett. „Azonkívül, hogy
az akadályok szépen meg vannak építve, az oltszemi pálya annyival több
a más nemzetközi versenyhelyszíneknél, hogy nagyon szép környezetben fekszik. Számunkra mindig is örömet jelent, és szívesen jövünk ide,
ebbe a patriarchális környezetbe” – fogalmazott Rákóczi Gergely.

2018. május 22., kedd ______________________________________________NYILVÁNOSSÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

Domokos István köszöntése

Szerkeszti: Mezey Sarolta

A tánc világnapján a Magyar
Táncművészek Szövetsége idén is
számos szakmai díjat ítélt oda az
évad legjobb végzős növendékeinek, a legjobb pályakezdő táncművésznek, a legjobb férfi és női
táncművésznek, a szakma legjobb
alkotójának, táncoktatójának. De a
teljes felsorolás helyett idekívánkozik a 90. évét taposó Domokos
István, EMKE – Éghy Ghissa-díjas
táncművész, néptáncgyűjtő, koreográfus, a Marosvásárhelyi Állami
Székely Népi Együttes alapító koreográfusa neve, aki Életműdíját
egészségi okok miatt nem Budapesten, hanem a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában
veheti át, remélem, telt házas közönség, az együttes mai tagjai és az
utóbbi évtizedek folyamán nyugdíjba vonult kollégák társaságában.
Az ünnepi átadón jelen lesz Novák
Ferenc Tata, a Nemzet Művésze
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas
és Erkel Ferenc-díjas koreográfus,
rendező, etnográfus, érdemes művész. Jóleső érzés lesz újra együtt

lenni, együtt örvendeni a kitüntetettel, felidézni a közös élményeket, küzdelmeket, a szinte
mindennapos kiszállásokat, az országos turnékat, a fűtetlen termeket, melyeket a telt házas, lelkes
közönség előadás végére kimelegített, az előadások utáni kínálásokat, az éjszakákba nyúló, a
fáradtságunkat dalolásba fojtó utazásainkat. De ki is Domokos István
(Kirizba Pista), a Korondról elszármazott táncos lábú legény, aki
gyermekkorában nemcsak a tánc
iránti szeretetet, elkötelezettséget
szívta magába, hanem a korondi
fazekasok korongozó mesterségét
is. Mindkét adottságát szorgalmának, konok kitartásának erejével
művészi szintre emelte. Táncoktatói pályáját a kincses városban
kezdte szövetkezeti csoporttal,
majd Bukarestben a hadsereg
együttese táncosaként folytatta,
ahonnan visszatért Kolozsvárra
mint a Magyar Opera táncosa.
1956 őszén több társával alapító
tagként került az Állami Székely

„A természet csak egyetlen édesanyát adott nekünk, csak egyetlen
édes anyanyelvet” (Kosztolányi
Dezső)
Idén 28. alkalommal hangzott el
ez az üzenet, amely nemcsak szépségével, de tömörségével is hatott a
hallgatóságra, mert újra összegyűltünk a népdaléneklő és szavalóversenyre a Dicsőszentmártoni Magyar
Közművelődési
Központban.
(Május 11-én a líceumi tanulók, 12én az általános iskolások jöttek el a
szórvány jellegű ünnepélyre.) Elsősorban anyanyelvápoló rendezvény,
elindítója néhai dr. Kakassy Sándor,
a helyi RMDSZ elnöke és a KisKüküllő Alapítvány elnöke volt. És,
hogy talpon maradtunk, annak
okára a fenti idézet is utal, de ezen
túlmenően a „szereplés” mindennapi szükséglet a mai társadalomban…
A nemzedékek közötti kapcsolat
ápolása is fontos, amikor arra utaltam, hogy „te unoka, állj a nagymamád mellé, aki éppen imádkozik
este, és aztán olvassál el egy verset…, mert sok vers felér egy imával”. Összesen 82 szereplő lépett fel
(63 általános iskolás és 19 líceumista diák).
Az általános iskolásoknak Ká-

nyádi Sándor verseit ajánlottuk a
meghívóban, a líceumisták pedig
Dsida Jenőre emlékeztek halálának
80. évfordulója alkalmával. Sok tanuló szereti a verset és a népdalt, de
nem juthat fel a dobogóra, viszont
itt megtapasztalhatja az egészséges
szellemű vetélkedő hatását.
Az első helyezettek névsora: általános iskolások: szavalók: V. osztály:
Barabás
Örs-Tibor,
Dicsőszentmárton, Traian Általános
Iskola, felkészítő tanár Csiki Erzsébet-Gyöngyi; VI. osztály: Balázs
Boróka, Segesvár, Aurel Moşora
Általános Iskola, felkészítő tanár
Pünkösti Emese-Csilla; VII. osztály: Veress Csenge, Segesvár,
Aurel Moşora Általános Iskola, felkészítő tanár Balázs Tünde; VIII.
osztály: Pásztor Miklós, Dicsőszentmárton, Traian Általános Iskola, felkészítő tanár Csiki
Erzsébet-Gyöngyi.
Népdaléneklők: VI. osztály:
Molnár Timea, Dicsőszentmárton,
Traian Általános Iskola, felkészítő
tanár Ugron Noémi; VII. osztály:
Catalan Takács Kis Róbert, Medgyes, Báthory István Általános Iskola, felkészítő tanár: Ştefan Tünde.
Líceumi tanulók: szavalók: IX.
osztály: Veress Kincső, Segesvár,

Ápoljuk hagyományainkat!

Népi Együtteshez. Itt csúcsosodott
ki szakmai sikere az évek folyamán bemutatott táncjátékok, szvitek, balladák révén, olyan neves
zeneszerzők mellett, mint Kozma
Mátyás, Zoltán Aladár, Csíky Boldizsár, Birtalan József, Tudor
Jarda. Gyűjtőútjain, mint ahogy a
konferálószövegeimben mondogattam: „volt Udvarhelyen és a
Mezőségen, Szebenben, Szatmáron és a Sóvidéken, végigbarangolta a Felső-Nyárád mentét s a jó
boráról híres Küküllők mellékét.
Annyi minden gyűlt az átalvetőjébe, hogy mindezt bemutatni csak
szerre lehetne”. Így is történt, apránként kerültek Kirizba Pista
gyűjtéseiből sok-sok fárasztó próbával színpadra az általa művészi
szintűvé emelt, de a tiszta forrást
megőrző koreográfiák, melyekből
talán a legemlékezetesebbek a Korondi bál, a Gyimesi bokréta, a Bihari leánykérők…, a sor hosszúra
nyúlna teljes felsorolással. Hát ez
nem semmi, ezért kaptad a többi
elismerésed mellé a jól megérdemelt Életműdíjat. Kedves Domokos Pista! Mi, az ünnepi átadásra
igyekvők, nézők, régi és új kollégák, azt kívánjuk, hogy még sokáig
gyönyörködhess, dicsekedhess díjaddal, sóvidéki büszkeséggel
őrizd az általad faragott, korongozott, általad épített kemencében kiégetett
agyagszobrocskáiddal
együtt mindnyájunk örömére!
Kívánok egészséget, békességet,
egyetértést szeretteiddel együtt, baráti szeretettel!
Az ünnepi megemlékezés május
25-én, pénteken 19 órai kezdettel
lesz a Maros Művészegyüttes kövesdombi székházában. Szeretettel
várunk!
Idekívánkozik, hogy az idei kitüntetettek között találjuk néhai Székely
Dénes volt kollégánkat is, aki EMKE
– Kacsó András-díjas folklorista, koreográfus, szólista, tánckarvezető,
művészeti vezető, pszichológus, pedagógus, a Marosvásárhelyi Állami
Székely Népi Együttes koreográfusa,
igazgatója volt.
Szász Károly

Mircea Eliade Főgimnázium, felkészítő tanár Veres Annamária; X.
osztály: Simos Larisa, Erdőszentgyörgy, Szent György Technológiai
Líceum, felkészítő tanár Szilágyi
Mária-Magdolna; XI. osztály:
Varga Gergő, Segesvár, Mircea
Eliade Főgimnázium, felkészítő
tanár Fodor Gyöngyi.
Népdaléneklők: IX. osztály: Veress Kincső, Segesvár, Mircea
Eliade Főgimnázium, felkészítő
tanár Szabó Krisztina; XI. osztály:
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Évfordulós ünnep
a Református Kollégiumban

Húsz éve ballagott el az újraindult Marosvásárhelyi Református
Kollégium első osztálya. A nehéz
napokat megélt, ezért rendkívül
összekovácsolódott osztályközösség két évtized után találkozott újra
megünnepelni a múltat és a jövőt.
Mert ennek az osztálynak múltja
van, mint ahogy a kollégiumnak is,
és a közös múltnak mindig is szerves részei lesznek. És a jövőt is ünneplik, a mára önállóvá nőtt, teljes
magyar tannyelvű képzési kínálattal
rendelkező skólát.
Amikor 1994-ben Nyárádszeredába kényszerült felvételizni egy
sereg gyerek, majd templompadokban, esperesi hivatali tanácstermekben tanult és kitartóan énekelte a
zsoltárt, nem gondolta, hogy a történelem részévé válik. Nem sejtették, hogy a háttérben keményen
egymásnak feszülnek érdekek, állami és egyházi szervek csapnak
össze, az ő és az elkövetkező kollégiumi nemzedékek jövőjéről
döntve. Ez az osztálynyi gyerek kitartott, mert másként nem tehetett,
hiszen tudta, hogy ha Isten velük,
kicsoda ellenük? A szülők eltökéltsége is példaértékű, akik aggodalmaik ellenére hittek abban, hogy
gyerekeik oktatása és jövője jó kezekben van.
A realitás talaján lépkedve, néz-

zünk néhány számadatot: a 29 végzős több mint 70%-a itthon él és
dolgozik, négyen Magyarországon
alapítottak családot, négyen pedig
más országokban, családjukban öszszesen 46 gyermek született, a legfiatalabb éppen a napokban.
Háromnegyedük felsőfokú végzettségű, többen egyetem utáni képzésen is részt vettek, vagy
többdiplomások. Legtöbbjük a gazdasági szektorban dolgozik, néhányan a tanügyben vagy felsőfokú
oktatási intézményekben, de vannak, akik a szépségiparban helyezkedtek
el.
Nincs
köztük
munkanélküli vagy alkalmi munkából élő.
Ma különösen aktuális a kollégium újraindulását felidézni, hiszen
más iskolák is vannak hasonlóan
nehéz helyzetben, ellehetetlenített
körülmények között. Legyen mindenki számára példaértékű ez az
ünnep, és mindaz a hit és lelkület,
ami körüllengi.
Jövőre 25 éves lesz az újraindult
református kollégium, reméljük,
hogy ugyanilyen lelkesedéssel fognak együtt ünnepelni egykori és
mai diákok, Isten nagyobb dicsőségére. Ad maiorem Dei gloriam –
hangzott az első kollégiumi osztály
jelmondata.
Puskai Melinda

Alig néhány éve készült el a felújított Máltai Ház, ahol megpezsdült az élet, fiatal és idős
önkéntesek igyekeztek megvalósítani a máltai feladatokat: a hit védelmét
és
a
szegények
megsegítését.
Most csendes a ház. Az ablakba
kitett szomorújelentés közli, hogy
aki 17 éven át irányította a szervezet tevékenységét, Tulit Victoria, elköltözött az élők sorából. Nemcsak
nekünk, közvetlen munkatársainknak, de mindazoknak, akik ismerték
őt, összeszorul a szívünk, mert
olyanvalakitől búcsúzunk, akit egyszerűen úgy jellemezhetünk: jó
ember volt! Jó keresztény volt!
Istenbe vetett hite és őszinte vallásossága meghatározta a közösség
szellemi életét. Példát adott a felebaráti szeretet megéléséről. Jó íté-

lőképességével és nagy szívével
mindig megtalálta az utat, mely a
szegények, az elesettek felkarolásához vezetett.
És tette ezt önzetlenül, a nagy
formátumú emberek szerénységével.
A lelkének kimeríthetetlen jóságával adott nekünk, közvetlen munkatársainak felejthetetlen kincseket.
Adta a kedvességet, a türelmet, a
jóakaratot és sok-sok szeretetét,
adta a mosolyát, mely mindig az
arcán ragyogott.
Távozása nagy űrt hagyott a közösségi életünkben, de Isten kegyelmében továbbvisszük a vállalt
feladatokat, hogy mi is eljuthassunk
arra a piedesztálra, ahol a mi szeretett, jó Tórink állt.
A Máltai-tagság nevében
Radványi Hajnal

Kakucs Henrietta, Erdőszentgyörgy, Szent György Technológiai
Líceum, felkészítő Kovács Timea.
Befejezésképpen köszönet jár a
Kis-Küküllő Alapítvány kuratóriumának és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége helyi
vezetőjének, Pataki Lászlónak, aki
a könyvjutalom nagy részét biztosította. Továbbá köszönet a Désfalvi
Általános Iskola igazgatójának, Kovács Balázs Erzsébetnek és Molnár
Mária tanárnőnek, akik könyvgyűj-

tést rendeztek, gazdagítván ezáltal
a könyvjutalmat. Köszönet a zsűritagoknak (Szilágyi Mária Magdolna, Veres Annamária, Miklós
Mária, Sándor Anikó, Szabó
Gyula), akik hozzájárultak az
egészséges versenyszellem megőrzéséhez.
A szeretet és a jó együttműködés
jegyében kívánom, hogy sokszor találkozhassunk még az eljövendő
vetélkedőkön.
Szlovácsek Ida

Búcsúszavak Tóriról
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50 éves kortárs- és osztálytalálkozó Pókában

Az eseményre vasárnap került sor, három pókai helyszínen:
az
iskolában,
a
templomban és a kultúrotthonban. Péntek Ibolya, Sugó
Tünde, Antal Olga és Moldován Zsolt főszervezőknek kiválóan sikerült a mozgósítás,
amelynek
eredményeként
hosszú idő után újra találkozhattak az otthon, Pókában
maradt és az elszármazott
kortársak.

Berekméri Edmond
Az egykori osztálytársak a tervezett program szerint, délelőtt 10
órakor találkoztak az iskolában,
ahol négy pedagógus is részt vett az
osztályfőnöki órán. Szabó Mária
osztályfőnök mellett jelen volt két
egykori tanárnő: Sárkány-Kiss Judit
és Tímár Imola, valamint a pókai
kulturális élet mozgatórugója, Kristóf Piroska tanítónő (mindannyian
nyugdíjasok). Meghatódott tekintetek, az örömtől könnyes szemek jellemezték az iskola folyosóján és a
tanteremben lezajlott első találkozást.
Az osztályfőnöki óra elején a
résztvevők egy perc csenddel adóztak az elhunyt kortársak, tanárok
emlékének. Ezt követően a házigazda szerepében Kristóf Piroska

tanítónő törte meg a csendet, és gratulált az összegyűlt kortársaknak.
– Remélem, hogy ez a kortárstalálkozó egy kicsit felráz benneteket,
s erőt kaptok ahhoz, hogy a következő 50 évet is megfelelő életfelfogással, derűlátóan, reménnyel a
szívetekben vigyétek végig. Nézzétek meg tanáraitokat, akik titeket
neveltek, igazgattak. Ők bizonyítják, hogy lehet idős korban, hetven
év felett is fiatalosan, jókedvűen
élni. Ne feledjétek: az ember, ha az
agyban bizonyos dolgokat eldönt,
akkor az életben egy kicsit bátrabban, boldogabban megy tovább” –
jegyezte meg ki Piroska tanító néni.
Visszapillantás, emlékezés
Szabó Mária osztályfőnök közös
emlékeket, élményeket elevenített
fel. Elmondta, hogy rendhagyó
szeptember volt, amikor a tanári kar
nagy örömére Tímár Imola igazgató
bejelentette, hogy 39 tanuló kezdi
az ötödik osztályt.
– Reménykedve tekintettünk a
jövőbe, kezdetét vette a közös
munka. Kirándulások, iskolai ünnepségek, színpadi előadások, focimeccsek és egyéb közös élmények
tették emlékezetessé azokat az éveket. Igyekeztünk tudással, életkedvvel, tenniakarással, emberséggel,
becsülettel nevelni titeket – emléke-

zett vissza Szabó Mária tanárnő.
Ezt követően az 1982-es évben elballagott véndiákok kaptak lehetőséget,
hogy
életútjukról
beszámoljanak. Megtudtuk, hogy a
résztvevők jelentős része nem Pókában él, de nagy örömmel jött el a
találkozóra. Van, aki Magyarországról érkezett haza, többen Marosszentgyörgyön
élnek,
de
Csíkszeredából és Marosvásárhelyről is utaztak haza az együttlétre.
Sugó (Sárkány) Tünde elmondta,
hogy Moldován Zsolt fejéből pattant ki a találkozó ötlete. Először a
pókai falutalálkozón tárgyaltak a
dologról, aztán a télen a kosaras
bálban megbeszélték a szervezési
teendőket.
– Nagy elégtétel, jó érzés volt
számomra, hogy az utóbbi időben
sokat hallhattuk egymást telefonon.
Azok az emberek, akiknek az életükben valami közös volt, szeretnek
hallani egymásról, szeretnek találkozni, beszélgetni. Köszönjük tanárainknak a pókai iskolában szerzett
alaptudást, amit később kiegészíthettünk középiskolai, valamint felsőfokú tanulmányaink során –
fejtette ki Sugó Tünde, a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóság munkatársa. A Budapesten élő Kelemen Erzsébet elmondta,
hogy
valamikor

Megjelent Dénes Csaba kötete

dezője és segítője jelentette be a hírt
a makfalvi közönségnek, miszerint
„született egy költő közöttetek”, aki
„dicsőséget hoz a székelyeknek”.
„Magasztos eszmék sodrása”
Gligor Róbert László
Kezdetben az volt az ötlet, hogy
Május elején jelent meg a budabarátnőjével – aki szintén ír, költ –
pesti Colorcom Kiadó gondozásáközösen adjanak ki egy kötetet,
ban a 19 éves Dénes Csaba Antal
első önálló verseskötete. A makfalvi
fiatalember több mint öt éve bontogatja szárnyait, több irodalmi műfajban is kipróbálta magát, de
leginkább a versben találta meg a
legmegfelelőbb önkifejezési módot.
Műveivel számos pályázaton részt
vett már, és az elismerések, díjak
sem maradtak el. Tavaly fogalmazódott meg az ötlet, hogy ne csak a
fiókba kerüljenek, esetleg néhány
ismerőséhez eljussanak versei,
hanem kötetben is a nagyközönség
kezébe jussanak. Novemberben a
magyarországi kiadó arra kérte a fiatalembert, közösségi oldalon adjon
ízelítőt munkáiból, hogy a követői,
kedvelői számából felmérhessék az
olvasói érdeklődést. Mivel az eredménnyel elégedettek voltak, a kiadó
állta a szavát, és május elején
nyomtatásban is megjelent Csaba
első költeménycsokra, az Álomjárók. Május 12-én a Székely majális
alkalmával Szíki Károly egri színművész, a fiatalember egyik felfeNemrég látott napvilágot a
makfalvi Dénes Csaba Antal
első önálló verseskötete, az
Álomjárók.

ezért négy-négy versüket küldték el
a fiatal, pályakezdő írók, költők köteteinek megjelentetésére szakosodott budapesti kiadóhoz – vallotta
be érdeklődésünkre Csaba, ám amikor elkezdődtek a tárgyalások, barátnője visszalépett, úgy érezte, az
ő versei még nem érték el a kellő
szintet. Így a fiatalember költeményeit vette
gondozásba a kiadó, és
négy hónap után került
nyomdába a kötet,
amelynek – a szerző
szerint – az az egy
szépséghibája, hogy
végül illusztrációk nélkül jelent meg. A
benne olvasható 40
verset érdekes válogatásnak tartja a szerző,
hiszen szerelmes és
hazafias
érzéseket,
magyarságtudatot és
kirekesztettséget kifejező költeményt egyaránt tartalmaz. Csaba
ebből háromra különösen büszke: a torontói
világpályázat fődíját
elnyert Szellemi örökség, a címadó Álomjárók és egyik tavalyi
különdíjasra, az Orkán
című alkotásokra.

rosszulestek a szidások, büntetések,
a gyakori tenyeresek, de az évek
során meggyőződhettek arról, hogy
a tanárok mindig a javukat akarták.
– Köszönet a szervezőknek, hogy
újra együtt lehetünk. Mindig hazavágyunk a gyökerekhez, szeretjük
Pókát! – hangsúlyozta Erzsébet.
Többen is megköszönték volt tanáraik lelkiismeretes munkáját,
hangsúlyozva, hogy az egykori pedagógusok sok jót, értéket, tudást
tettek a tarsolyba. Néhányan unokákkal is dicsekedtek, Palkó Sándor viccesen jegyezte meg, hogy
másfél unokája van, egyik már szaladgál, a másik néhány hét múlva
fog a világra jönni. Megtudtuk,
hogy az egykori osztálytársak közül
Nyomáti Anna és Gábor Árpád boldog házasságban élnek.
Istentisztelet, közös ebéd
A sikeres osztályfőnöki óra után
a kortárstalálkozó a református
templomban folytatódott, ahol további öt kortárs (nem voltak osztálytársak)
csatlakozott
az
ünneplőkhöz. Az istentisztelet alkalmával Ferenczi György Csaba
lelkipásztor is meleg szavakkal kö-

szöntötte az ötvenéveseket, akik az
úrvacsorából is részesülhettek. A
templom előtt egy kis ünnepségre is
sor került (énekelt a helyi kórus,
szavalt Kristóf Piroska tanítónő),
majd a családtagok köszöntötték virággal és forró öleléssel a kortársakat. A szervezők nagy örömére a
meghívásnak eleget tett a Magyarországon élő Dénes Zita (Baba) is,
aki nem volt osztálytárs, nem lakott
Pókában, de együtt konfirmált egykor a helyi ifjakkal.
A közös fényképeződés után az
ötvenévesek kivonultak a temetőre,
és Boldizsár Sándor kortársuk sírjánál koszorút helyeztek el. A találkozó ünnepi ebéddel, kötetlen
beszélgetéssel zárult.
– Ezt a találkozót azért szerveztük, hogy alkalmat nyújtson a találkozásra, a gyermekkori és fiatalkori
emlékek felelevenítésére, és hogy
találjunk újra egymásra – fogalmazott a főszervező Péntek (Ráduly)
Ibolya, aki külön köszönetet mondott Kristóf Piroska tanítónőnek a
közeműködésért, azért, hogy felvette a kapcsolatot az egykori tanárokkal.

„Költeményei a magasztos eszmék sodrása, a »világfájdalom«
(Felvértezvén) balladaszerű áramlása (Látogatás), a bimbózó szerelem
megélése
(Álomjárók)
kimagasló tehetségű költőink,
klasszikusaink, hagyományaink követését észleltetik” – olvashatjuk
Csaba kötetének bevezetőjében. A
könyv egyelőre a kiadó webüzletében rendelhető meg, de remélhetőleg már idén Erdélyben is kapható
lesz (kezdetben csak a szerzőnél).
Egyelőre a szállítási költségek igen
sokba kerülnének, ezért elhalasztották az itthoni bemutatkozást – tudtuk meg a szerzőtől.
Tanulni és írni fog
Dénes Csaba Antal ebben a hónapban befejezi középiskolai tanulmányait a szovátai Domokos
Kázmér szakközépiskolában, és
szeretne a lehető legjobb eredménynyel érettségizni, majd a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karán tovább tanulni. Az írást azonban nem
hanyagolja el, rendszeresen figyel
az irodalomra is, sőt valahányszor
ihlető élmény éri, versbe önti érzéseit, gondolatait. Folyamatosan
részt vesz pályázatotkon, ebben a
hónapban is kettőre nyújt be munkát – egy verset és egy sci-fi írást –
, míg a nyáron szeretné befejezni
második misztikus-fantasztikus regényét. Az elsőt még hetedik osztá-

lyos korában írta, de azóta írói stílusa változott, ezért nemrég, elővéve az első anyagot, eldöntötte,
hogy az még a fiókban fog porosodni egy ideig, inkább a jelenlegire
figyel oda.
Csaba a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület programjának
köszönhetően május 5-én részt vett
a II. Budapesti Tehetségnapon,
amelynek keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében elszavalhatta két költeményét. Ekkor
adták hírül kötete megjelenését is.
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST

a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI JELENBE.

Focioktatás Marosvásárhelyen!
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli.
Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.
Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ Nyárádremetén családi ház: 4
szoba,
konyha,
fürdőszoba,
melléképületek, istálló stb. Tel. 0748608-069. (8628)

DEMÉNYHÁZA 1. szám alatt eladó öreg
falusi ház 27 ár telekkel. Tel. 0740-192092. (8590)
KIADÓ teljes berendezéssel ellátott
2 szobás tömbházlakás nem dohányzónak a November 7. negyedben.
Tel. 0770-171-720. (8558-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (8318)
NÉMET ÁGYBETÉTEK eladók a
Niki Park üzletben. Nyugdíjasoknak
20% kedvezmény. Tel. 0744-438594. (20084)
TŰZIFA eladó: gyertyán és bükk. Tel.
0747-594-011. (1690)
ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és
bükk. Tel. 0743-475-180. (8616)

ELADÓ kemény tűzifa: gyertyán és
bükk. Tel. 0745-793-465. (8616)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0749-707713. (1690)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379638. (sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(60848)
MAGÁNCÉG VÍZÓRA-LEOLVASÓT alkalmaz részmunkaidőre.
Tel. 0265/250-618, 0744-572-875. (20096)

VILLANYSZERELÉSSEL FOGLALKOZÓ MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz RAKTÁROST. Jogosítvány szükséges.
Amit ajánlunk: előnyös jövedelem, étkezési jegyek, az utazás költségeinek elszámolása. További információkért hívják a 0365/430240, 0785-210-682-es telefonszámot. Fax: 0365/430-241.
E-mail-cím: office@consuselectric.ro. (62255-I)

KERTI MUNKA VÉGZÉSÉRE alkalmazunk egy személyt JEDDEN. Érdeklődni a 0733-008-775-ös telefonszámon. (20158)

KERESKEDELMI CÉG ÁRUMOZGATÓT, SOFŐRT alkalmaz.
Tel. 0744-707-550. (20160-I)

KFT. SOFŐRT alkalmaz (3,5 t) árukiszállításra Maros megyében.
Tel. 0721-458-860. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni
lehet a következő telefonszámon: 0745-113-979. (sz.-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a
0372-759-230-as telefonszámon. (62261)
KAPUST keresünk hétvégére a Szabadság (Libertăţii) utcába. Tel.
0751-012-277. (sz.-I)

TÁRSKERESÉS
70 ÉVES, SPORTOS ALKATÚ,
NYUGDÍJAS FÉRFI megismerkedne
hasonló korú, független nővel barátság céljából. Leveleket a Népújság
szerkesztőségébe, a 72-es szobába,
„Május” jeligére várok (telefonszámmal együtt). (8642-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(8392)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (20037)
KERÍTÉS-, SZOBAFESTÉST vállalok.
Tel. 0754-321-542. (8176)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (8285)
FUVART, BÚTORHORDÁST vállalunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8506)
KIADÓ 150 m2-es kereskedelmi helyiség Erdőszentgyörgy központjában, a Profi üzlettel szemben.
Érdeklődni a 0744-699-928-as telefonszámon. (8530-I)
HAJVÁGÁS betegeknek és időseknek a
lakásukon. Tel. 0774-044-280. (8532)
VÁLLALOK
angolnyelv-tanítást
gimnazistáknak és líceumistáknak a
lakásomon, a November 7. negyedben.
Tel.
0742-405-116,
0365/408-886.
(8630)
VÁLLALOK tetőkészítést, tetőjavítást, teraszkészítést fából, csatornakészítést,
bádogosmunkákat,
cserépforgatást. Tel. 0747-871-270,
0758-639-258. (sz.-I)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (sz.)

MEGEMLÉKEZÉS

Kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetjük
mindazokat,
akik ismerték és szerették
MÁTÉ KATALINT, hogy ma van
halálának második évfordulója. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei:
édesapja, nővére, sógora,
rokonai, barátai és ismerősei.
(8468)
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Kit őriz a szívünk, nem hal meg
soha,
kit lelkünkben látunk, nem
megy el soha.
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk MÁTÉ KATALINRA, a
drága gyermekre, testvérre és
barátra halálának második
évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Édesapja, testvére és családja.
(v.-I)
„Valahol a felhők fölött van egy

másik világ, ahol minden szép,
és nem szenved senki már.”

„Én már átjöttem a titkos hídon,

Ami ott úgy fáj, azon túl vagyok!

Oly jó: a szívnek mozdulatlan

Szívünkben hagytad emléked

lenni,

felnézünk

henni!

örökre, ha látni akarunk, csak
az

égre,

ott

választottad ki a legszebb
csillagot,

mely

fényével

szikrázó

ránk

Szomorú

szívvel

fájdalommal

ragyog.
és

emlékezünk

május 22-én a vámosgálfalvi
KÁDAS ANDRÁSRA halálának

11. évfordulóján. Emlékét őrzi
leánya,

Annamária,

veje,

Zoltán és unokája, Zoltika.
(8627)

Oly jó: az agynak gond nélkül pi-

S a titkok titka látó szemünk

előtt,

Mint oldott rejtély megfejtve ra-

gyog.
(…)

Ahol most járok, minden olyan

szép,

Csak csönd, csak fény, csak halk
szeretet van. (…)”

Mély fájdalommal, szomorú szív-

vel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, após,

SAMU PÁL-GYULA

ny. biológia-földrajz tanár

Fájó szívvel emlékezünk a

szeretett édesanyára, nagymamára,

dédnagymamára,

FÜLÖP JOLÁNRA, aki egy
évvel

ezelőtt

bennünket.

hagyott

itt

Emléke

szívünkben örökké élni fog.

életének 83. évében, házasságá-

nak 54. évében hosszú betegség

után csendesen megpihent. Te-

metése 2018. május 22-én 14 óra-

kor

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
özvegy MITTELMANN GIZELLA

életének 99. évében visszaadta

lelkét Teremtőjének. Temetése

május 22-én, kedden 14 órakor

lesz a református temetőben,
unitárius szertartás szerint.

Gyászolják őt: unokaöccse,

Gyula és családja, a Lukácsi
és az Obreja család,

valamint barátnői: Jutka,
Erzsike, Ibike, Irmuska.

Emléke legyen áldott, nyugalma

csendes! (8633-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett édesapa, nagytata,

após, dédtata, testvér, sógor,

koma, rokon, apatárs, barát, kolléga és jó szomszéd,

id. ADORJÁNI JÁNOS

(szül. 1946. augusztus 24-én
Agárdon) életének 71. évében

2018. május 20-án hirtelen elhunyt. Temetése május 22-én 15

órától lesz a Jeddi úti temető-

ben. Nyugodj békében!

A gyászoló család. (8641-I)

a

magyarrégeni

szívünkben él.

A gyászoló család. (mp.-I)

Szerető családja. (NyJ.-I)

ELHALÁLOZÁS

lesz

református temetőben. Emléke

Megrendült

szívvel

tudatjuk,

hogy a harcói születésű

BARABÁSI JÁNOS
(Öcsi)

2018. május 20-án rövid, de sú-

lyos szenvedés után 66 éves ko-

rában

eltávozott

szerettei

köréből az „örök vadászme-

zőkre”. Emléke örökké élni fog

bánatos családja szívében. Nyu-

godjék csendesen!

Temetése a harcói családi háztól

lesz május 23-án 14 órakor.

Szerető családja. (8644-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

a szeretett férj, édesapa, nagy-

apa, dédnagyapa, testvér, após,
rokon, jó barát,

VARGA ISTVÁN

gépészmérnök, a volt Számológépgyár, majd az S.C. SUMEL
Electromures S.R.L.
volt alkalmazottja

82 éves korában elhunyt.

Drága halottunk földi maradvá-

nyait 2018. május 23-án, szerdán

14 órakor helyezzük örök nyuga-

lomra a marosvásárhelyi református temetőben, a Krizantém

utca 4. szám alatt.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

A gyászoló család. (sz-I)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

A FAER, a vidék gazdaságát
és mezőgazdaságát támogató alapítvány
– Szászrégen, Apelor–Víz utca 5. –

versenyvizsgát szervez
egy referensi (Maros megye övezete) állás betöltésére

Elvárás:
– felsőfokú gazdasági vagy technikai végzettség
– alapos számítógép-kezelési ismeretek
– hajtási jogosítvány
– az angol nyelv ismerete (haladó szint)
– vidékfejlesztési európai pályázatokkal (POSDRU, PNDR) kapcsolatos tevékenységek ismerete előnyt jelent
Kérjük a jelentkezőket, hogy az önéletrajzot és szándéklevelet nyújtsák be a FAER Alapítvány szászrégeni székházában – Apelor 5. szám
– vagy küldjék el a fundatiafaer@gmail.com e-mail-címre, 2018. május
25-én 16 óráig.
Bővebb felvilágosítás a székhelyen vagy a 0265/511-446, 0740-067627 telefonszámon.

Versenyvizsga szerződéses állásra

Koronka Polgármesteri Hivatala – Koronka, Fő út 108. szám,
Maros megye –, az 1999. évi 188-as törvény értelmében versenyvizsgát
hirdet egy megüresedett szerződéses állás betöltésére a polgármester
szakapparátusa keretében, meghatározatlan időre:
• III. besorolású kezdő referensi állás
a szociális és anyakönyvvezető osztályra
Részvételi feltételek:
– az 1999. évi 188-as újraközölt törvény 54-es cikkelye értelmében
Sajátos részvételi feltételek:
– középfokú végzettség érettségi diplomával
– szakmai régiség nem szükséges
A versenyvizsgára a következőképpen kerül sor:
– írásbeli vizsga 2018. június 25-én 10 órakor a Koronkai Polgármesteri Hivatalban
– az állásinterjú időpontját az írásbeli vizsga eredményének kifüggesztésekor tudatják.
A beiratkozási iratcsomót jelen hirdetésnek a Hivatalos Közlöny III.
részében való megjelenésétől számított 20 napon belül lehet benyújtani
a hivatal székhelyén – május 23-ától június 12-én 15 óráig. Bővebb
felvilágosítás a 0265-243-152-es telefonszámon, e-mail:
corunca@cjmures.ro

Gépjárművezető vagy, de még nem találtad
meg a helyed?
Csatlakozz Európa egyik legnagyobb
fuvarozóvállalatához kamionsofőrként!

Rád van szükségünk, amennyiben:
• betöltötted a 21. életévedet
• van C+E kategóriás jogosítványod, gépjárművezetői igazolványod
és digitális gépjárművezetői kártyád
• szeretnél egy dinamikusan fejlődő, tőzsdén jegyzett, megbízható
vállalatnál elhelyezkedni
Amit pedig mi kínálunk neked:
• Európa egyik legfiatalabb, legkorszerűbb flottáját, jól felszerelt,
kényelmes kamionokkal, az egész EU-t lefedő szervizháttérrel
• stabilitást, biztonságot adó munkahelyet: kiszámítható jövedelem,
fix napidíjas rendszer az alapbéren felül, mely tovább növelhető
gazdaságos fogyasztás esetén
• kezdőknek betanulási lehetőséget, folyamatos képzéseket
• céges buszjáratot Csíkszereda és Budapest között
Legyél akár tapasztalt sofőr, akár kezdő, mi számítunk rád!
Jelentkezz a 0757-062-600 vagy a 0266/312-071 telefonszámon,
vagy az angajarisoferi@waberers.com e-mail-címen.

