
Fehér inges, nyakkendős fia-
talokkal találkozhatunk ezek-
ben a napokban a város
különböző pontjain. Beszéd-
témájuk szinte kivétel nélkül
ugyanaz: hogy ment a román
szóbeli, megkapod-e legalább
a „haladó” minősítést?

– Legalább meg tudtam szólalni.
Csak adják meg az „avansat”-ot –
foglalta össze az első vizsgán nyúj-
tott teljesítményét hétfő délután az
egyik érettségiző. 

A középiskolai éveket záró tu-
dásmérés idén egy héttel hamarabb
kezdődött, mint tavaly. Román
nyelvű ismereteikről kedden és
szerdán adhattak számot a diákok,
anyanyelvből ma és pénteken zajlik

a szóbeli. Szintén pénteken kezdő-
dik és jövő keddig tart a számító-
gép-kezelési ismeretek felmérése,
majd június 14-étől, szerdától 16-
áig, péntekig idegen nyelvből szó-
beliznek a diákok. Akárcsak a
korábbi években, a szóbeli vizsgá-
kon nem kapnak jegyet az érettsé-
gizők, teljesítményüket a „közép-
szintű,” „haladó” vagy „emelt
szintű” minősítéssel értékelik. 

A szóbelik után egy hét szünet
következik, majd megkezdődnek
az érettségi igazi próbatételei. Jú-
nius 26-án, hétfőn román nyelv
és irodalomból, 27-én, kedden
anyanyelvből zajlik az írásbeli
vizsga, 28-án, szerdán a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból,
30-án, pénteken a választott 
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Sokadik nekifutásra
A Wizz Air tavalyi év végi váratlan kivonulása után igencsak

derűlátó volt az, aki úgy gondolta, hogy fél év alatt le lehet
bonyolítani egy versenytárgyalást, szerződést lehet kötni, és a
meleg nyári napok alatt teljesen felújíthatják a reptér kifutó-
pályáját. Már úgy kezdődött, hogy elbukott a megyei tanács
hitelfelvételre irányuló közbeszerzési pályázata, így a kifutó-
pálya javítására saját alapokból kellett elkülönítsen pénzt az
önkormányzat. Aztán az országos költségvetés elfogadása kés-
leltette a helyi büdzsék jóváhagyását. Végül a kivitelezésre a
pályázati kiírást is csak sokadik próbálkozásra sikerült meg-
jelentetni az elektronikus közbeszerzési rendszeren (SEAP).
Nem a megyei önkormányzaton múlott a késlekedés. Az enge-
délyeztetési folyamat vontatottsága mellett mindig akadt va-
lami irat, adat, amit kértek, amit pótolni kellett.
„Természetesen” nem lehetett egyszerre „kiegészíteni” az
iratcsomót, véletlenül sem, hanem csak olyan ráérősen. Mon-
danám, angolosan. Egymásutánjában. 

Május 31-én aztán siker koronázta a megyei önkormányzat
törekvését: kiírták a nemzetközi versenytárgyalást. A 77 millió
lejes beruházásra a tender szerint július 13-ig lehet benyújtani
az ajánlatokat, ezek elemzése augusztus 7-ig kell megtörtén-
jen, a kivitelezési idő 108 nap. Ideális esetben megtörténhet,

(Folytatás a 3. oldalon)

Antalfi Imola

Fogócska helyett
virtuális játék
Sajnos egyre ritkábban látni a tömbhá-
zak előtt, parkokban önfeledten bújócs-
kázó, fogócskázó, vagy éppen labdázó
gyerekeket. A mai kiskamaszok a virtu-
ális térben játszanak. 
____________5.
Újabb fejezet 
a katolikus iskola
ügyében 
A frakció tagjai egyetértettek abban,
hogy az idei tanévben nem lehet jog-
tisztán elindítani az osztályokat, ezért,
ha minden jól megy, a 2018/2019-es
tanévben önálló jogi státussal újraindul-
hat a katolikus felekezeti iskola – nyilat-
kozta Csíky Csengele. 
____________4.
Simona Spiridon-
kézilabdagála –
harmadszor
Immár harmadik alkalommal szervezte
meg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum
testnevelő tanára, Bálint Julianna a Si-
mona Spiridon-kézilabdagálát, amely-
nek helyszínéül immár nem a
gernyeszegi sportterem szolgált (itt két-
szer – 2015-ben és 2016-ban játszot-
tak), hanem a marosvásárhelyi
sportcsarnok.
____________9.
Medve-tó-napok 
– június 9-11. 
A pünkösd utáni hétvégére szervezi az
idén Szováta önkormányzata szokásos
háromnapos rendezvényét, amelyen
amellett, hogy a híres heliotermikus
Medve-tó születésnapját ünneplik, egy-
ben a városnapok szerepét is betölti. 
____________10.

Fotó: Nagy Tibor

Nagy Székely Ildikó (Folytatás a 4. oldalon)

Vizsgalázban a város

Zajlik az érettségi



Bővül a Szent László Társaság és
Rend erdélyi törzsszéke, a hét
végén Backamadarason tartja
idei fő rendezvényét, egyúttal
lovagokat és apródot is avat.

A Szent László-emlékév kapcsán
Erdélyben tartja idei fő rendezvényét a
Szent László Társaság (1861) és Rend,
ugyanis idén csak itt kerül sor avatásra,
illetve a rend bővítésére. Ilyenkor a
nagyvilág minden részéről összegyűl-
nek a rend törzsszékeinek vezetői vitéz
Imre László főkapitány, főszéktartó
vezénylete alatt – tudtuk meg az erdé-
lyi törzsszéktartó Koncz László Ferenc
backamadarasi református lelkésztől.
Egyúttal itt lesz vitéz Bozó József ma-
gyarországi törzsszéktartó és helyet-
tese, Erdélyi-Takács István is, de Honfi
János argentínai lovag is. Ez alkalom-
ból pénteken este rendi tanácskozást
tartanak, majd szombaton délelőtt
kerül sor a központi rendezvényekre: a
református templom kertjében felvo-
nul az apródok sora, a rend lovagjai
pedig koszorúznak. 11 órától Kiss
Dénes székelyszentistváni lelkész
templomi igehirdetése következik,
utána pedig sor kerül az ünnepi pilla-
natokra: újabb tagokkal bővül a rend.
Ugyanis ezúttal öt erdélyit avatnak lo-
vaggá, mellettük pedig egy magyar-
országi származású, jelenleg Belgium-

ban élő személyt is, és a tavaly avatott
apródok sora is gyarapodik egy firtos-
martonosi ifjúval.

Koncz László Ferenc szerint ez az
esemény jelzi azt, hogy a rend erdélyi
tartománya nemcsak megalakult két
éve, hanem fejlődik is, ugyanakkor a
kapcsolatfelvételre is kitűnő alkalom
lesz a hét vége: Szent László lovagjai
mellett a Történelmi Vitézi Rend ma-
rosszéki képviselői, valamint a Szent
György Lovagrend észak-erdélyi
nagypriora, dr. Makkai Gergely lovag
is jelen lesz.

Az avatás után a rendezvény a mű-
velődési otthonban folytatódik, ahol a
székelyszentistváni Sándor János fafa-
ragó Szent László fába faragott üze-
nete című kiállításának megnyitójára
kerül sor a lovagkirály emlékéve kap-
csán. 

Koncz széktartó szerint rangos ese-
ményre lehet számítani, amelyre leg-
alább száz meghívottat várnak, s
emellett természetesen helybélieket is.
Ez alkalomból a Szent László Társaság
(1861) és Rend díjakat, emlékérmeket
is átnyújt.
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Emlékeim pixelben 
Kucsera Jenő, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub
oszlopos tagjának 75. születésnapja alkalmából a leg-
utóbbi munkáiból összeállított kiállítás nyílik ma, június 8-
án 18 órakor a marosvásárhelyi vár Szűcsök bástyájában.
A fotós néhány régebbi munkája mellett inkább a digitális
korszakot felölelő alkotásait láthatja a közönség. A kiállítást
a szerző nyitja meg. 

Fotókiállítás a fejlődésről 
A marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ pályázata alapján
érkezett fotókból nyílik kiállítás ma 17 órakor a marosvá-
sárhelyi Bernády Házban. A fényképek többek között
azokra a kérdésekre keresik a vizuális választ, hogy mit je-
lent a fejlődés, a gazdasági növekedés, mennyire hat
mindez a természetre és a környezetre. 

Ballagás az orvosin
Június 9-én, pénteken 18 órától a marosvásárhelyi Szín-
ház téren tartják ballagási ünnepségüket az Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem végzős hallgatói. Az idén össze-
sen 842 diák végez és teszi le a hippokratészi esküt. 

Nyitott kapuk a görgényszentimrei
kastélyban 

Június 9-én, pénteken 10-18 óra között a Maros Megyei
Múzeum szervezésében újra megnyitja kapuit a nagykö-
zönség előtt a Bornemisza család egykori görgényszent-
imrei kastélya. Ez alkalommal múzeumpedagógiai
foglalkozásokat tartanak, lesz barokk táncműhely, amely-
ben felelevenítik az 1700-as évek hangulatát és szokásait.
Az épületegyüttest a múzeum munkatársai mutatják be. Az
eseményt a Trio Estate kamarakoncertje zárja, Bach, Mo-
zart és Händel zenéjét tolmácsolva. 

Filmvetítés 
Az emberi tudat káprázatszerű természetéről szóló 2017-
es tudományos ismeretterjesztő filmvetítésre kerül sor jú-
nius 9-én 19 órától a marosvásárhelyi Bernády Házban. A
vetítés időtartama 55 perc. Utána beszélgetés következik
a témáról. A belépés ingyenes. 

A gyertya könnye
A Sütő András Baráti Egyesület és Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusa ünnepi előadással emlékezik Sütő
András íróra születésének 90. évfordulója alkalmából. A
gyertya könnye című, Sütő műveiből készült összeállítást
Kilyén Ilka és Ritziu Ilka Krisztina adja elő. Rendező Kin-
cses Elemér, jelmez: Bandi Kati. A szövegeket Kilyén Ilka
és Simon György válogatta. Emlékbeszédet Markó Béla
költő mond. Az előadásokra június 16-án, pénteken 19 óra-
kor, illetve szombaton, 17-én 17 órától kerül sor az Ariel
Színház nagytermében. A belépés ingyenes.

Kaufland sátor-hipermarket Szovátán
Románia első időszakosan működő sátor-hipermarketjét
nyitotta meg a Kaufland Románia Szovátán. Az összesen
1 350 négyzetméteres hipermarketet szeptember 17-ig ter-
vezi működtetni a német kiskereskedelmi áruház, és min-
den megtalálható lesz benne, ami egy átlagos Kauflandban.
A Kaufland Románia kommunikációs igazgatója szerint
azért választották Szovátát az első időszakosan működő
áruházuk helyszínéül, mert az ország egyik legfontosabb
fürdővárosa, amelyet nyáron rengeteg turista látogat.

Hírszerkesztő: Mózes Edith

Ma MEDÁRD, 
holnap FÉLIX napja. 
FÉLIX: latin eredetű, jelentése:
boldog. Innen ered a Felicián és
nőnemű alakja, a Feliciana, vala-
mint annak becézése, a Lícia.

8., csütörtök
A Nap kel 

5 óra 29 perckor, 
lenyugszik 

21 óra 12 perckor. 
Az év 159. napja, 

hátravan 206 nap.
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Megyei hírek

„A zene ott kezdődik, ahol a beszélt szó felmondja a
szolgálatot; hiszen a zene éppen a szóval kimondhatatlan
dolgok kifejezésére való.” Ez így nem igaz. És elég fari-
zeus ezt így ki is jelenteni. Ahol a beszélt szó felmondja a
szolgálatot, ott elkezdődik a csend. Mert a beszélt szó a
zene egyik megjelenési formája, s ha ezt érzelmek dúsítják,
színesítik, dal lesz belőle, ének. Ha ezt egyszerre többen
csinálják, megszólal a kórus. Ilyenkor feltevődik a kérdés,
mi több? Ha egy golyó gurul ezer métert, vagy ha ezer
golyó gurul egy métert? Ez a kórus, egy kórus fennmara-
dásának létkérdése.

A Musica Humana Európa nagy részén bemutatkozott,
megméretkezett, és átbújt a tű fokán. Ez mindannyiunk si-
kere, de jobbára Keresztesi Zsuzsanna érdeme.

A kórus több mint harminc éve énekel együtt, s ez job-
bára Keresztesi Zsuzsanna érdeme.

Realisták vagyunk hiú ábrándok és testetlen, ködös il-
lúziók nélkül, de imádjuk feltárni a zene nagy titkait, s ez
is jobbára Keresztesi Zsuzsanna érdeme.

Tőlem jobbra, az alt szólam második sorának szélén állt
vagy ült a próbákon, és segített Palestrina teremtő erővel

szőtt himnuszszöveteinek újraszövésében, a Bach-korálok
földi és földöntúli mámorának otthonteremtésében vagy
Orbán szinte érzéki gyönyörrel szült muzsikájának átélé-
sében – csodás nyugalommal és kicsit anyáskodó gonddal
nem csak szólamának, de a többieknek is.

Farsangok, majálisok, név- és születésnapok közösen,
és közben állandóan figyelve a kórusok mozgására, fesz-
tiválokra itthon és külföldön, megtisztelve a legkisebb pa-
rókiát is jelenlétünkkel. 

Mikor tudott minderre figyelni, mindezt feldolgozni?
Ez év adventjekor a budapesti Bazilikában énekelhe-

tünk. Ez is az ő érdeme.
A kívülálló számára bizonyára van valami egészen sa-

játos varázsa az efféle „gondtalan” dalolásnak. A dalla-
mok hátán elringatózni az élet felett és onnan nézni – mint
valami gyönyörű, színes, mozgalmas játékra – a földi
szürke mindennapok világára. Pedig ebben egy egész em-
berélet, egy egész emberi sors tükröződhet.

Keresztesi Zsuzsanna a kórus első halottja.
Minden kórustag halálával egy kicsit meghal a zene is.

Dr. Csíky Csaba

Keresztesi Zsuzsanna emlékére

Önkéntestábor
A Gyulafehérvári Caritas önkéntesprogramja keretében
14. alkalommal szervez önkéntestábort, idén Tusnád-
fürdőn július 3–7. között.
A táborban kb. 80 önkéntes (Maros, Hargita, Kovászna
és Hunyad megyéből) napi 6 órai közösségi munkát
végez a város, a közösség építése érdekében, és meg-
próbálják szebbé varázsolni a helyi parkokat, hidakat,
az erdei tanösvényeket, valamint a Szent Ferenc Alapít-
vány lakóinak életét is.

Szakrális maraton 
Az Erdélyi Mária Út Egyesület csíksomlyói civil kezde-
ményezésére június 11-én, vasárnap másodszor szer-
vezik meg a szakrális maratont. A keresztény értékekért,
a békéért kerékpárral lehet megtenni a kijelölt utat. Az

érdekelteket várják Korondon az unitárius templomnál
7.30 órakor, valamint Marosvásárhelyen a Keresztelő
Szent János-templomnál szintén 7.30-kor. Mindkét csa-
pat Mikházára érkezik, ott a ferences templomnál fogad-
ják őket. Bővebb felvilágosítás, jelentkezni a
www.szakralismaraton.ro elérhetőségen lehet. A Maros-
vásárhely–Mikháza útszakasz felelőse Pál Regina, te-
lefonszáma: 0747-283-974. 

Falunap Pókában
Június 11-én 11 órai istentisztelettel kezdődik Pókában
a falunap, amelynek helyszíne a központi park lesz. Itt
tartják meg a helyi iskolások az évzáró ünnepélyt, majd
ezt követően fellépnek a környékbeli román és magyar
hagyományőrző néptánccsoportok, a hetednapot ün-
neplő adventista gyülekezet tagjai, a Bekecs táncegyüt-
tes, a Kéknefelejcs énekegyüttes, Ábrám Tibor, valamint
az Insect. Halászléfőző verseny is lesz. 

RENDEZVÉNYEK

A Nyárádmentén tartja fő rendezvényét a rend
Lovagokat avatnak a hét végén

Idén újabb lovagokkal és apródokkal bővül a tavalyelőtt megalakult erdélyi törzsszék
Fotó: Gligor Róbert László (archív)

Gligor Róbert László



Egyre feszültebb a helyzet a kelet-ukrajnai fronton,
az elmúlt napban a Moszkva által támogatott sza-
kadárok 85-ször nyitottak tüzet, aminek következ-
tében nyolc ukrán katona sebesült meg – jelentette
szerdán a kijevi hadműveleti parancsnokság.

A beszámoló szerint a támadások kiterjedtek a frontvonal
teljes hosszára, több helyen a minszki megállapodásokban til-
tott, 100 milliméteresnél nagyobb kaliberű tüzérségi fegyvereket
vetettek be a szakadárok. Kedd este lakott területet, a Donyecktől
mintegy 70 kilométerre északkeletre fekvő, ukrán ellenőrzésű te-
rületen lévő Novoluhanszke települést is találatok érték, aminek
következtében több épületben keletkezett kár, haszonállatok
pusztultak el, de polgári lakosok nem estek áldozatul.

A jelentések alapján egyik fél sem tartja már magát a leg-
utóbb április elején életbe léptetett tűzszünethez. Az ukrán
fegyveres erők 46-os különleges küldetésű zászlóaljának pa-
rancsnoka szerdán a Facebookon videofelvételt tett közzé,
amelyben csapata tüzérségi támadást intézett a Donyecktől

mintegy 90 kilométerre északkeletre fekvő Dolomitne telepü-
lésnél lévő szakadár harcálláspontra. Ukrán sajtóbeszámolók
szerint még május közepén válaszcsapást mért az ukrán had-
sereg a Donyeck melletti Avgyijivka település ipari övezeté-
ben a szakadárok Tuman (köd) nevű alakulatának állására,
amelyet megsemmisített. Avgyijivka települést kijevi források
szerint tavasz óta szinte folyamatosan lövik a szakadárok, és
nemcsak a katonai állásokat támadják, de civil létesítménye-
ket is. Ukrán katonai beszámolók alapján Kijev arra követ-
keztet, hogy a jelenleg a frontvonal általuk ellenőrzött oldalán
lévő Avgyijivkát az orosz támogatású szakadár erők úgyne-
vezett „kúszó előrenyomulással” próbálják elfoglalni.

A DAN donyecki szakadár hírügynökség szerdán arról
adott hírt, hogy egy szakadár fegyveres életét vesztette az el-
múlt napban. A szakadár terület „parancsnoksága” arról szá-
molt be, hogy az ukrán fegyveres erők 60 alkalommal szegték
meg a tűzszüneti megállapodást, és állítása szerint 23 telepü-
lést ért az általuk megszállt területen támadás. (MTI)

Montenegró teljes jogú NATO-tagsága tovább erő-
síti a katonai szövetség európai védelmét – jelen-
tette ki Jens Stoltenberg főtitkár Brüsszelben, a
Montenegró NATO-csatlakozása alkalmából tartott
ünnepség előtt szerdán.

Stoltenberg elmondta, a bővítés azt mutatja, hogy a NATO
kapuja nyitva van. Minden ország, amely végrehajtja a szük-
séges reformokat, fejleszti védelmét és biztonságát, eleget tesz
a jogállamiság követelményeinek, továbbá megerősíti igaz-
ságszolgáltatását és demokratikus intézményeit, társulhat a
katonai szövetséghez, mivel a NATO békefenntartó célkitű-

zése szempontjából fontos, hogy védelmi tevékenységét szö-
vetségesei által fenntartsa és kiterjessze.

Filip Vujanovic, Montenegró elnöke aláhúzta, a csatlakozás
országa stabilitását és elkötelezettségét mutatja, és a katonai
szövetség nyitottságát az új és megbízható partnerek befoga-
dására. Montenegró teljes körűen hozzá fog járulni a NATO
célkitűzéseihez – húzta alá.

Srdjan Darmanovic montenegrói külügyminiszter hétfőn,
Washingtonban helyezte letétbe Montenegró csatlakozási ok-
mányát az Észak-atlanti Szerződéshez, s ezzel az ország hi-
vatalosan is a NATO 29. tagállama lett. (MTI)

Az Európai Unió és az ENSZ palesztin menekülteket
segélyező szervezete (UNRWA) megállapodást írt
alá, amellyel megerősítették közös elkötelezettsé-
güket a palesztin menekültek támogatása mellett –
közölte az Európai Bizottság szerdán.

A tájékoztatás szerint a Federica Mogherini, az Európai
Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Johannes Hahn,
az európai szomszédságpolitikáért és a csatlakozási tárgyalá-
sokért felelős biztos és Pierre Krähenbühl, az UNRWA főbiz-
tosa által aláírt közös nyilatkozat a 2017-2020 közötti, a
segélyző szervezet számára nyújtandó uniós partnerségi tá-
mogatást rögzíti.

A bejelentés szerint a szervezet 82 millió euró  támoga-
tásból valósíthatja meg a 2017-ben tervezett kötelezettség-
vállalásait, amely többek között 32 ezer helyi, köztük
számos palesztin segítő fizetését, továbbá mintegy 700 is-
kola és 140 egészségügyi központ működési költségeit fe-
dezi.

A nyilatkozat szerint az Európai Unió (EU) továbbra is el-
kötelezett a palesztin menekültek jogainak előmozdítása és a
szervezet hosszú távú pénzügyi stabilitásának fenntartása mel-
lett. A négyéves költségvetési időszakban az EU mintegy 500
ezer gyermek minőségi oktatásának finanszírozásához járul
hozzá, és több mint 3,5 millió palesztin menekült számára
nyújt támogatást egészségügyi ellátásukhoz.

Federica Mogherini nyilatkozata szerint az EU továbbra is
támogatja a palesztin menekülteket, segíti oktatásukat és
egészségügyi ellátásukat, továbbá elkötelezett a Közel-Kelet
stabilitása, társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása
mellett.

Pierre Krähenbühl, az UNRWA főbiztosa elmondta, az Eu-
rópai Unió jelentős és megbízható politikai és pénzügyi támo-
gatása továbbra is fontos szerepet játszik több regionális
válság hatásának enyhítésében. A megállapodás reményt je-
lent több millió palesztin menekült számára és erősíti méltó-
ságukat – húzta alá. (MTI)
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Megszavazták az egységes 
bérezési törvényt

Döntéshozó testületként elfogadta szerdán a képvi-
selőház a közalkalmazottak egységes bérezését
célzó törvényt. A voksolást megelőzően a képviselő-
ház alig 15 perc alatt le is folytatta a jogszabályja-
vaslat általános vitáját, a cikkelyeket és a módosító
indítványokat tömbösítve szavazták meg. A közalkal-
mazottak egységes bérezéséről szóló törvényt to-
vábbítják Klaus Johannis államfőhöz kihirdetésre. A
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) már
kedden bejelentette, hogy alkotmányossági kifogá-
sokat fog emelni a bérezési törvény ellen, elsősorban
azt kifogásolják, hogy a törvényben nem szerepel,
hogy az intézkedések mennyivel terhelik meg a
2017-es, illetve az elkövetkező négyévi állami költ-
ségvetést. (Mediafax)

Kanyarógócpontok a megyében
Maros megyében is halálos áldozatot követelt a ka-
nyaró – adta hírül tegnap a Marosvásárhelyi Rádió.
Eszerint május végén egy 18 napos csecsemő hunyt
el Marosvásárhelyen, az intenzív osztályon, miután
édesanyjától elkapta a betegséget. A rádiónak a
Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság szóvi-
vője, Stelian Caraghiaur nyilatkozott, közölve, hogy
a nő a terhesség utolsó hetében fertőződött meg,
pedig be volt oltva kanyaró ellen. A szóvivő el-
mondta, a megye majdnem minden részén van be-
jelentett gócpont, a múlt héten újabb 13 kanyarós
megbetegedést regisztráltak. Stelian Caraghiaur
hangsúlyozta, a megyei közegészségügyi igazgató-
ság még 130 adag kanyaró elleni oltóanyaggal ren-
delkezik, de újabb vakcinaküldeményt várnak. 

Kimerült a keret
Már márciusban kimerítette a 2017-es Első otthon
programra megállapított keretet a Román Kereske-
delmi Bank, így jelenleg nem fogadnak el újabb ké-
relmeket. A keretet várhatóan a pénzügyminisztérium
még bővíteni fogja – nyilatkozta a BCR ügyvezető al-
elnöke, Dana Demetrian. Az Első otthon program ke-
retét a továbbiakban várhatóan 500 millió lejjel
bővítik majd, miután a garanciaalap befejezi a ban-
koktól kapott igénylések elemzését – tudta meg pénz-
ügyminisztériumon belüli forrásokból a Mediafax
hírügynökség. A program idén rekordot ért el – na-
ponta ötszázan igényeltek kis előlegért államilag ga-
rantált ingatlanhitelt. A programban részt vevő bankok
többsége már bejelentette, hogy kimerítette a keretet.

Másodfokú figyelmeztetés 
esőzésre 

Másodfokú, citromsárga figyelmeztetést bocsátott ki
szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat az or-
szág megyéinek többségére, a lehulló csapadék-
mennyiség elérheti a négyzetméterenkénti 70 litert.
A szakemberek szerint áradások is lehetnek. A figyel-
meztetés szerdán 18 órakor lépett életbe, és ma 23
óráig érvényes. Ebben az időszakban fokozatosan
erősödik majd a légköri instabilitás az országban, sok
helyütt heves záporok, zivatarok, felhőszakadás, vi-
harossá erősödő szél, elszórtan akár jégeső is 
várható. 

hogy decemberben (és nem az előrevetített szeptember-
ben!) felavatják az új kifutópályát, az is, hogy visszatér
a Wizz Air a marosvásárhelyi reptérre, így aztán nem
kell Kolozsvárra utazni ahhoz, hogy Európa valamelyik
országába repüljünk. (Pedig milyen szépen alakulgat a
Marosvásárhely–kolozsvári repülőtér közötti kisbuszos,
taxis biznisz…)

Azt azért el kell mondani, hogy ideális helyzet ekkora
értékű nemzetközi pályázatok esetében nemigen van.
Nagy a versengés az ilyen jellegű, közpénzből finanszí-
rozott beruházások esetében. Könnyen megtörténhet,
hogy az indokolt vagy indokolatlan óvások hónapokkal
elhúzzák az időt, az óvásokat elbíráló országos hivatal
adott esetben a bíróságra háríthatja ezeknek az ügyek-
nek a megoldását (amint történt az évekig elhúzódó me-
gyei hulladékgazdálkodási terv vagy a
motorversenypálya megépítésének esetében is). A mun-
kálatok átvételéhez szükséges auditálások, az üzemelte-
téshez elengedhetetlen engedélyek kibocsátása sem kis
bürokráciával jár… De ha mégis „bejönne” az ideális
eset, és sikerülne augusztusban szerződést kötni, még
mindig közbeszólhat az időjárás. Könnyen elképzelhető
hát, hogy december helyett valamikor 2018-ban készül-
nek el a légitársaságok „visszajöveteléhez” elengedhe-
tetlen beruházással. Egy biztos: minden egyes napi
késlekedés nagy veszteség a reptérnek, a megye gazda-
ságának, a lakosságnak…

Mindazonáltal jó hír, hogy végre sikerült kiíratni a
pályázatot, és drukkolunk, hogy mihamarabb új, bizton-
ságos kifutópályán fogadja a gépeket a marosvásárhelyi
reptér. 

Sokadik nekifutásra

Az EU elkötelezett 
a palesztin menekültek támogatása mellett

Montenegró NATO-tagsága tovább erősíti 
az európai védelmet

Felerősödtek a harcok a Donyec-medencében

(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Bizonyisten nem akartam vigyázó szemeimet Párizsra
vetni. Én csupán utazni szeretek, ami ma már (remélhetőleg)
nem bűn, mint mondjuk harmincöt évvel ezelőtt a diktatú-
rában. Egyszerűen emberi szükséglet. (Bár ezzel az utolsó
félmondattal sokan nem fognak egyetérteni, azok, akik a
szükségletek fogalom alatt az azonnali hiányok betömködé-
sének vágyát/tartós lehetetlenségét értik. Lelkük és gyomruk
rajta.)

Szóval, hátizsákot dobtunk a há-
tunkra – mindig kis csomaggal igyek-
szünk utazni –, repülőre kapaszkodtunk
Kolozsváron, és meg sem álltunk a
francia fővárosig. Nem először, tegyem
hozzá, már-már az otthonosság érzetével csatangoltunk a
városban, ám soha nem voltunk vidéken, úgyhogy ezúttal
Bretagne-t és Normandiát választottuk. Buszon és vonattal.
Gyorsak és tiszták. Az állomásokat idejében, hangosan és
érthetően bemondják. Rendszerint időben érkeznek. Mont-
Saint-Michel az a sziget-kolostor, mely apálykor földnyelv-
vel kötődik a kontinenshez, dagálykor viszont szigetté válik.
A jelenség ezernyi turistát vonz, a kolostorerőd bejárása
nem kis lépcső- és kaptató-fáradság árán nagyon nagy él-
ménnyel és pompás látvánnyal fizet. Világörökség.

Rennes-ben, amely Bretagne (Kis-Britannia) fővárosa, a
régi favázas XV-XVI. századi házak és jóval régebbi román
kori és gótikus templomok, de barokk középületek mellett
arra figyeltünk fel, hogy az autóbuszokon, utcai névtáblá-
kon, köztereken minden kétnyelvű. A francia (állami, 1. sz.
hivatalos) mellett breton nyelven is feliratozzák az utcákat,
intézményeket és a főváros nevét – Roazhont is. Egyebekben
a nyelvet – a még minden elnemzetlenítő korábbi törekvés
ellenére – vagy 240 ezer ember beszéli a tartományban.

Caenben, amely Normandia egyik ősi városa, a vásárhe-
lyi várnál kétszer nagyobb erődítmény tövében álló Szent
Péter-templomban éppen az Ascensione Domini ünnepére
gyűlt össze a város népe. Mindenféle ember, akiknek egy szí-
nes bőrű pap misézett. Meglepő volt, de mégsem megrázó,
mítoszromboló. A bretonoknak és franciáknak valószínűleg
már természetes. Különben banki és egyebekben is szünnap
volt a városban, az üzletek fele zárva, a buszok és az egy
sínen guruló kereskes villamosok a vasárnapi menetrend
szerint percre pontosan érkeztek. A város hosszú ostromot

szenvedett 1944 június-augusztusában, szinte teljesen romba
döntötte a partra szállással érkező szövetségesek és a né-
metek közötti ádáz harc. Az állomásnegyed már erősen em-
lékeztetett a bukaresti Északi pályaudvar környékére, csak
itt minden hatványozottan volt jelen: a sötét alakok, piszok,
bennszülöttek és Afrika–Ázsia szalajtotta kábszeresek, le-
pukkantak, gyanús dílerek és kéjlányfuttatók. Viszont az ál-

lomástéri szálloda tiszta és olcsó,
kényelmes, és éles ellentétben áll kör-
nyezetével.

Ez már átvezetés volt az új típusú
párizsi élményekhez. Nem először jár-
tunk a fény városában, de most új, ag-

resszív árnyékokat is láttunk. Feltűnt, hogy mennyi
muzulmán koldus ténfereg, sürgölődik, nyüslet, kéreget, ri-
mánkodik az utcákon és tereken. A nők burkakendőben, a
férfiak fezben és más jelmezekben, s egymás között románul
beszélnek. Ekkor eszméltem rá, hogy azzal a jelenséggel ál-
lunk szemben, amit a szociológusok megélhetési mimetiz-
musnak neveznek. Felveszik a szír menekültek alakját,
kegyes szívünkre, naiv együttérzésünkre és persze pénz-
tárcánkra számítanak. A metróban a csinos és nagyon ki-
festett rimákban és zsebtolvajokban ismertük fel a velünk
már nem együtt élőket.

Ám amit a Trocadéro (Musée de l’home) parkjában lát-
tunk az Eiffel-torony tövében, az már emlékeztet a banda-
háborúkra, az alvilági akciókra. Az oltyánok vagy bukaresti
romák már-már ökölre mentek a szelíd afrikai vicik-vacak
árusokkal a helyekért. Területfelosztás volt a vita tárgya. Ám
amikor a rendőrség vagy a csendőrség megjelenne, pilla-
natokkal az őrjárat feltűnte előtt mindenki elpárolog, a szaj-
rét nagy sebesen a bokrok alá rejtik. Majd, amikor a veszély
elült, a járőr dolgavégezetlen továbbmasírozik, előbújnak,
s minden úgy folytatódik, ahogyan percekkel előbb állt a
bál. A területen turistáknak, majálisozó párocskáknak álcá-
zott telefonos megfigyelők tudatják a veszélyt vagy annak
elmúltát az ugyancsak modern kommunikációs eszközökkel
felfegyverzett brigádosokkal, agrárszökevényekkel. 

Ebből is látszik, tanulni sohasem késő, és nem haszonta-
lan. Az idegen nyelvek és -rendészet tanulmányozása hasz-
nos elfoglaltság. A testi erőnlét meg egyenesen élet-,
presztízsmentő.

Francia állapotok 2017-ben



Talán két hónapja is van, hogy
Lázár János, a magyar miniszterel-
nöki hivatalt vezető miniszter jelen-
tette ki: durva választási
kampányra kell számítani. A kije-
lentés határozottságából mindjárt
arra kellett gondolnom, hogy ez
nem is kijelentés, hanem bejelentés.
Vagyis, gondoltam akkor, a minisz-
ter ismerhet valamiféle botrányfor-
gatókönyvet. Aztán elült bennem a
hír, hiszen a magyar belpolitikában
nem számít újdonságnak a gorom-
báskodás. Sőt, az ellenfelek minden-
féle elmarasztalásának egész
„kultúrája” alakult ki, egészen el a
hazaárulózásig, a politikusok illem-
és erkölcsi állapotának legnagyobb
dicsőségére. Tisztelet a számos ki-
vételnek, akiknek a mértéktartása
azonban nem képes megbirkózni a
visszhangosabb otrombaságokkal.
Különösen, ha olyanok űzik ezt a

közéletet fertőző „műfajt”, akiknél
ez, mivel egyebük sincs, zsigeri
megnyilvánulás…

Vissza kellett térnem a miniszteri
próféciához, mert változott az ábra.
Több „forrásból” is előbukkant,
hogy a választási kampányt fűsze-
rező zavargások várhatók ősszel,
sokat sejtetőn vizionálva a már első
hallásra képtelennek tűnő felfordu-
lást. Nehezen hiszem el ugyanis,
hogy van ma Magyarországon épe-
szű politikus, aki a rendbontásig el-
menően képes lenne ilyen
merényletet elkövetni a sűrűn emle-
getett nemzeti érdek ellen!

Mondhatjuk, újra Lázár Jánoson
lenne a sor, hogy megszólaljon,
mert a „durva” ki/bejelentését mos-
tanság zavargásokká fokozók egytől
egyig kormánypártiak. Ha a válasz-
tók riogatására szolgáló blöff, elő a
farbával. Ha ennél több, annál in-
kább elő kell állni, hogy mi és
mennyi van az információs tarsoly-
ban. Hallgatni cinkosság olyasmi-

vel és olyasmiben, amit továbbra is
képtelenségnek tartok. Attól még
persze akadhatnak elszabadult el-
méjű szellemi hajléktalanok, akik a
legszélsőségesebb botrányt is képe-
sek kiprovokálni a választási győze-
lem érdekében.

Furcsállható, hogy bár leginkább
a Fidesznek lenne érdeke kampány-
ügyben tiszta vizet önteni a po-
hárba, mégis saját politikusai
hozzák mindegyre szóba az esemé-
nyek esetleges elfajulását. Veszélyes
játék az úgynevezett hangulatme-
nedzserekkel, a kommunikáció
rövid szavatosságú, olykor az egy-
szer használatos állományba tar-
tozó szóvivőkkel lebegtetni, a
legkülönbözőbb összefüggésekbe
keverve a diverzió gondolatát. Nem
lehet ekkora az ijedtség a Fideszben
a jövő évi országgyűlési választások
esélyei kapcsán. Legfeljebb a két-

harmadot veszélyeztethetik a régi és
új riválisok. Ez meg nem éri meg,
hogy elmenjenek addig, ahol a part
szakad. Vitán felül, győzteseknek és
veszteseknek egyaránt…

Semmi kétség, a Fidesznek
van/lesz bajlódnivalója a válasz-
tási kampányban. Azonban nem
annyira a „hagyományos” ellen-
zékükkel, mint az egykori, a
„Gyurcsány, takarodj!” jelszóval
csatázó, meg a paradicsomdobá-
lásra szakosodott saját 
„segédcsapataikból” mára sza-
lonképes riválissá csiszolódott
Jobbikkal. Nekik azonban létér-
dekük az eddig szerzett hiteles-
ségük kiteljesítése a tör-
vényesség maradéktalan betartá-
sával. Kockázatos lépre csalni is
őket, hiszen sokat tudnak a
„közös” múltból…

Attól persze még előállhat – akár
emezek semlegesítésére alkalmas –
balhé, ha a balliberálisnak mondott
ellenzék soraiban itt-ott felismer-
hető Fidesz-szimpatizánsok is bese-
gítenek. Ebben-abban már most

érzékelhető a jelenlétük, de az ellen-
zék nyakába varrható botránykel-
tésre – egyelőre – szerintem
alkalmatlanok. Attól persze, hogy
én mit gondolok, még vetemedhet-
nek képtelenségekre. Kiderül. Az az
ellenzék azonban, amelyet ma én
látok, ilyen tekintetben a totális im-
potencia állapotában van. Úgy
tűnik, nem a győzelemre, hanem a
tisztes vereségre készülnek. Ebben
nem esélytelenek…

Végül, minden habozásomat fél-
retéve, amolyan mentő gondolat-
ként ötlik fel, hogy szokás választási
kampányban a korábbi ígéretek tel-
jesülését számba venni. Orbán Vik-
tortól mindössze azt várnám el,
hogy emlékezzen a 2014-es válasz-
tások utáni első beszédében elhang-
zott mondatára: „A politika
zsinórmértéke a mértéktartás, sze-
rénység, alázat”. Ha ennek érvényt
tud/képes szerezni, garantálható,
hogy túlbuzgó hangulatmenedzse-
rektől mentes csendes, kellemes őszi
napok köszöntenek ránk. Magyaror-
szág megérdemli… 
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Winkler Gyula EP-képviselő sajtó-
irodája közleményben tudatta,
hogy a képviselő meghívására ötö-
dik alkalommal érkeztek brüsszeli
tanulmányi látogatásra az Öröksé-
günk Őrei vetélkedő nyertesei. 

A brassói Áprily Lajos Főgimnázium
csapata a patinás iskola főépületének, a
dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum csa-
pata a dévai Nagyboldogasszony ferences
templomnak és kolostornak, a Kolozsvári
Református Kollégium csapata a kincses
városban található Purjesz–Óváry-háznak
népszerűsítését, védelmét vállalta fel, a di-
ákok kreatív örökségvédelmi elképzelése-
iket az Európai Parlamentben angol
nyelven mutatták be. A keddi kerekasztal-
beszélgetés tartalmas, kötetlen beszélge-
téssel zárult.

A Navracsics Tibor EU-biztos védnök-
sége alatt zajló eseményen az Örökségünk
Őrei – Fogadj örökbe egy műemléket!
kezdeményezést mint európai jó gyakorla-
tot ismertették. 

– 2018 a kulturális örökség európai 
éve, és olyan kezdeményezésekre akarjuk
építeni, amelyek a helyi közösségekben
alakulnak ki. Az Örökségünk Őrei – Fo-
gadj örökbe egy műemléket! erdélyi moz-
galom kiválóan példázza szándékunkat, a
helyi kezdeményezések előtérbe helyezé-
sét – fogalmazott Isola Anna Georgina,
Navracsics Tibor kabinetjének munka-
társa, aki az Európai Bizottság oktatásért,

kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biz-
tos üzenetét tolmácsolta, ugyanakkor vá-
zolta a  2018 a kulturális örökség európai
éve című programot.

Hegedűs Csilla, az RMDSZ kultúráért
felelős ügyvezető alelnöke, aki a kezdemé-
nyezés ötletgazdájaként ismertette a prog-
ramot és bemutatta a három nyelven
megjelenő Örökségünk Őrei kiadványt, ki-
emelte: „1500 fiatal munkájának köszön-
hető az, hogy az Örökségünk Őrei ma itt,
az Európai Parlamentben bemutatkozhat.
Ők azok, akik az épített örökséget kortár-
sunkká tették, megismertették, megszeret-
tették velünk. Vigyáznak rá, használják és
továbbadják a következő generációnak,
tehát igazi őrei épített örökségünknek.”

Bocskor Andrea kárpátaljai EP-képvi-
selő (FIDESZ), a CULT Bizottság alel-
nöke előadásában a kisebbségi kultúrák
esélyeiről beszélt 2018 – a kulturális 
örökség európai évének kontextusában,
méltatva az Örökségünk Őrei kezdemé-
nyezést. Kiemelte, hogy a kárpátaljai
magyar közösségek számára is köve-
tendő példa, éppen ezért szorgalmazni
fogja, hogy honosítsák meg ott is a fiata-
lok bevonására épülő örökségvédelmi
programot. 

Az eseményen részt vett Vincze Loránt,
a FUEN elnöke, aki bemutatta a kisebb-
ségi ernyőszervezetet, és felhívta a figyel-
met, hogy az európai kisebbségek körében
is érdemes népszerűsíteni az Örökségünk
Őrei programot, ugyanakkor a résztvevők-
nek beszélt a Minority Safe Pack kezde-
ményezésről is – áll a közleményben.

Örökségünk Őrei 
az Európai Parlamentben

Blöffön innen és túl

tantárgyból írásbeliznek a fiatalok. Maros
megyében 3529-en iratkoztak be az érett-
ségire, közülük 3047-en idén fejezték be a
középiskolát, 482-en korábbi évfolyamok
végzősei. Anyanyelvből 1016 diák készül
szóbelizni, 959-en magyar, 57-en német
nyelvből vizsgáznak. A tudásmérés 12
vizsgaközpontban és három alközpontban
zajlik, a megyeszékhely mellett Szászré-
genben két, Marosludason, Segesváron,
Dicsőszentmártonban és Szovátán egy-
egy vizsgaközpont működik – tájékozta-
tott a megyei tanfelügyelőség szóvivője,
akitől azt is megtudtuk, hogy az érettségi
módszertana nem változott a korábbi
évekhez képest. A diákok bekamerázott
termekben bizonyíthatják tudásukat, és az
írásbeli dolgozatokat ezúttal is más me-
gyékben javítják. Maros megyében a me-
gyeszékhelyi Constantin Brâncuşi
középiskolában és az Európa Általános Is-
kolában működik majd javítóközpont,
ahova szintén más megyékből érkeznek
dolgozatok.

Az ideiglenes vizsgaeredményeket jú-
lius 5-én délután 4 óráig teszik közzé,
aznap este 7 óráig lehet óvást benyújtani.
A végső vizsgajegyeket július 10-én hoz-
zák nyilvánosságra. 

Azok a diákok, akik nem mennek át az
érettségin, július 11–14. között, a pótvizs-
gázók július 27-én iratkozhatnak be a pót-
érettségire. Az őszi vizsgasorozat
augusztus 21-én a román írásbelivel kez-
dődik, 22-én anyanyelvből, 23-án a szak-
nak megfelelő kötelező tantárgyból, 24-én
a választott tantárgyból írásbeliznek a di-
ákok. A szóbelik augusztus 25–31. között
zajlanak. Az ideiglenes eredményeket
szeptember elsején, a fellebbezések utáni
végső vizsgajegyeket 6-án függesztik ki. 

Tavaly a nyári érettségire az idei beirat-
kozottaknál valamivel több, 3608 Maros
megyei diák jelentkezett. Az őszi pótérett-
ségizőkkel együtt 2016-ban összesen 3672
fiatal állt vizsgáztató bizottság elé. Közü-
lük 2443-an jártak sikerrel, így az átme-
nési arány – az országos átlaghoz
hasonlóan – 66,5 százalékos volt.

Zajlik az érettségi

Tegnap délben a Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum diákjainak szüleiből álló
Civilek a katolikus iskoláért csoport
képviselői találkoztak a parlament em-
beri, vallási és nemzeti kisebbségi jogo-
kért felelő bizottságával, ugyanakkor az
iskola vezetősége nevében Székely Szi-
lárd-János megbízott igazgató állásfog-
lalást juttatott el szerkesztőségünkbe.
Közben Biró Zsolt-István képviselő is a
parlamentben Pavel Năstase oktatás-
ügyi miniszterhez intézett interpelláci-
ójával sürgette az iskolaügy mielőbbi
rendezését. 

Tárgyalások a parlamentben 
A civil csoport találkozójáról Csíky Csengele

szóvivő számolt be lapunknak. Elmondta, a par-
lamenti bizottsági ülés előtt találkoztak az
RMDSZ parlamenti frakciójának tagjaival is. A
csoport képviselői ismertették az iskolaügy je-
lenlegi helyzetét az emberjogi és kisebbségi bi-
zottsággal, kiemelve azokat az alkotmányos
jogsérelmeket, amelyek érintik a diákokat és a
szülőket egyaránt. A megbeszélésen részt vett a
szaktárca jogásza is, aki azt az álláspontot kép-
viselte, hogy „egy tanintézetet nem helyi taná-
csi határozattal, hanem minisztériumi
rendelettel kell megalapítani”. A bizottság tagjai
ismerték az ügyet, ezért majdnem kétórás jog-
vita alakult ki, amelyben keresték a törvényes
kiutat a patthelyzetből. A tárgyalásokon jelen
volt Marius Paşcan képviselő is, aki kitartott
amellett, hogy törvénytelenül működik a tanin-
tézet. A tárgyalások végeredményeként a bizott-
ság tagjai megígérték, hogy a bemutatott
dokumentumok és a megbeszélések jegyző-
könyve alapján összeállítanak egy jelentést,
amelyet a képviselőház oktatási bizottságához
továbbítanak, ugyanakkor a Legfelsőbb Bírói
Tanácshoz azzal a kéréssel fordulnak, hogy sür-
gesse meg a Korrupcióellenes Igazgatóság
(DNA) által folytatott kivizsgálást, ugyanis
ezen a téren nem történt még előrelépés, és szü-
letnie kell egy döntésnek, amely ezt az ügyet
valamiképpen lezárja. Abban mindenki egyet-
értett, hogy a romániai magyar kisebbségnek
joga van felekezeti jellegű iskolák működteté-
séhez. 

Az emberjogi bizottsági ülés után a csoport
újabb tárgyalásokat folytatott az RMDSZ-
frakcióval. A testület Szabó Ödön képviselőt

bízta meg azzal, hogy szakértőként foglalkoz-
zon az üggyel. A frakció tagjai egyetértettek
abban, hogy az idei tanévben nem lehet jog-
tisztán elindítani az osztályokat, ezért, ha
minden jól megy, a 2018/2019-es tanévben
önálló jogi státussal újraindulhat a katolikus
felekezeti iskola – nyilatkozta Csíky Csen-
gele. 

Állásfoglalás 
A szerkesztőségbe eljuttatott állásfoglalásban

az iskola vezetősége ismételten felhívja a fi-
gyelmet arra, hogy a tanintézet jogi helyzete
még nincs megoldva, az iskola cikluskezdő osz-
tályainak indítását megtiltó 70-es számú rende-
let érvényben van. Azok a cikluskezdő
osztályok, amelyeket a tanfelügyelőség jóváha-
gyott a Bolyai Farkas Elméleti Líceumnak, il-
letve a Pedagógiai Líceumnak, nem a Római
Katolikus Teológiai Líceumból átvett osztályok.
Az történt, hogy a tanfelügyelőség engedélyezte
az általuk már korábban kért előkészítő termé-
szettudomány, illetve társadalomtudomány
osztályokat. Ez azt is jelenti, hogy ezeket az
osztályokat ők iskolázzák be, és ők is fog-
ják majd végigvinni. Az iskola vezetősége
többek között azt szeretné, ha visszavonnák
a tanfelügyelőség 70/2017-es határozatát,
így ezáltal szavatolnák az iskola működé-
sének folytonosságát egy esetleges bírói
döntésig.

Interpelláció
Biró Zsolt interpellációjában az alkotmányra

és az oktatásügyi törvényre hivatkozva rámutat
a Maros megyei 2017/2018-as beiskolázási terv
megkülönböztető jellegére, ugyanis nem bizto-
sítanak megfelelő helyet a líceumokban a VIII.
osztályt végző magyar diákoknak, az 1653 vég-
zősre csak 1400 helyet írtak ki, 253-mal keve-
sebbet, ezzel szemben a végzős román diákok
132-vel több helyre pályázhatnak. (3060 VIII.
osztályt végző román diák szerepel a nyilván-
tartásban.) A jogegyenlőtlenséget nemcsak ez
az intézkedés, hanem a római katolikus iskola
hónapok óta húzódó ügye is igazolja. Emiatt
sincs még Marosvásárhelynek iskolahálózata –
áll a miniszterhez eljuttatott beadványban,
amely azzal a két kérdéssel zárul, hogy miként
biztosítja a szaktárca az esélyegyenlőséget a di-
ákoknak, és meddig tűri a minisztérium, hogy
„a Maros megyei tanfelügyelőség játsszon a
gyerekek sorsával?” 

Újabb fejezetek
a katolikus iskola ügyében 

Jogtiszta kezdés a 2018/2019-es tanévben

Makkai János

(Folytatás az 1. oldalról)

Mózes Edith

Vajda György 



Sajnos egyre ritkábban látni a
tömbházak előtt, parkokban
önfeledten bújócskázó, fo-
gócskázó, vagy éppen lab-
dázó gyerekeket. A mai
kiskamaszok a virtuális tér-
ben játszanak. Lépten-nyo-
mon találkozunk gyerekekkel,
akik méregdrága telefonjukat
babrálva mennek az utcán,
nem néznek sem jobbra, sem
balra, ügyet sem vetnek a kül-
világra. Schneider Hanna és
Török Beatrice, a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem au-
diovizuális kommunikáció
szakának elsőéves hallgatói
érdekes kutatást végeztek, a
gyerekek internethasználati
szokásait vizsgálták. A levont
következtetéseket május ele-
jén a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetemen megtartott
médiatudományi konferen-
cián mutatták be. A részletek-
ről Schneider Hanna számolt
be lapunknak.

Ma már az életünk elképzelhetet-
len az internet nélkül, és vitathatat-
lan, hogy óriási segítség, ha
megfelelően tudunk élni a lehetősé-
geivel. A mai gyermekek úgymond
beleszülettek a hálózat világába,
sok esetben a nyolc-tíz éves hozzá-
értőbben kezeli a számítógépet, te-
lefont, mint a szülei. A kérdés
csupán az, hogy tudják-e az interne-
tet úgy használni, hogy az valóban
előnyükre, ne pedig kárukra váljék? 

– Honnan jött az ötlet, miért
éppen ezt a témát választottátok?

– A témát – a cyberbulling, azaz
sértő tartalmakkal való találkozás
az interneten a fiatalok körében –
Sántha Ágnes tanárnő javasolta. Dr.
Kós Anna volt a vezető tanár. Mi
választottuk a korosztályt, az évfo-
lyamtársnőmmel úgy döntöttünk, a
negyedik és tizenegyedik osztályos
diákok körében kérdőívezünk. Idén
áprilisban öt marosvásárhelyi isko-
lában 194 diákot kérdeztünk meg.

Valamilyen szinten mindketten
érintettek vagyunk a témában, mert
nekem van egy tizenegy éves
öcsém, aki rengeteget „lóg” az in-
terneten, és már ő is találkozott pél-
dául a Kék Bálna játékkal. Beának
meg van egy harmadik osztályos
unokatestvére, akinek a megnyilvá-
nulásaiban szintén érezhetőek a fo-
kozott internethasználat hatásai.
Megfigyelhető, hogy a szókin-
csükbe már nagyrészt azok a szavak
épültek be, amelyeket az egyes vi-
deókban hallanak, angol kifejezése-
ket használnak, lassan jobban
tudnak angolul, mint magyarul. Tel-
jesen függők lettek, a szülők általá-

ban dolgoznak, és kevés időt tudnak
a gyerekekkel tölteni. A kérdőívben
a szülők munkahelyét illetően is
volt kérdés, és levontuk a következ-
tetést, hogy azon szülők gyerekei,
akik nagyon sokat dolgoznak, hogy
a család számára megteremtsék az
anyagiakat, rengeteget vannak
egyedül, és az internet úgymond
támaszt jelent számukra. Látni
lehet, hogy ha ki is ülnek a játszó-
térre hárman-négyen, mindenikük
a telefonját bújja, nincs már bú-
jócska, fogócska. Erre próbáltuk
felhívni a figyelmet a konferencián
is, hogy a szülők erre figyeljenek,
mert látva a Kék Bálna esetét, ko-

moly következményekkel járhat, ha
semmiféle kontroll nincs afölött,
hogy a gyerek mihez fér hozzá az
interneten. 

– Milyen következtetéseket sike-
rül levonni a beérkező válaszok
alapján?

– A fiúk jóval több időt töltenek
internetezéssel, és míg a lányok in-
kább rajzfilmet néznek, a fiúk ren-
geteget játszanak tankos, háborús
játékokat, és az itt látott agresszivi-
tás általában meg is látszik a visel-
kedésükön. Nagyon sokat nézik a
Youtube-on a videókat, például ka-
mionszimulátorba ülnek, és ezek-
ben a videókban rengeteg a trágár

szó, a káromkodás, ami majd a szó-
kincsükben visszaköszön.

Bementünk a tizenegyedikesek-
hez osztályfőnöki órára, egy alka-
lommal pedig a negyedikesekhez is,
és amikor szóba került, hogy mi a
motiváció, amiért az interneten
„lógnak”, azt válaszolták, hogy
nincs más elfoglaltságuk, ez lefog-
lalja őket, és ott valaki beszél. Ha
nem is hozzájuk, de beszél. Például
a Kék Bálna játékot is úgy élik meg,
mint egy kihívást, a csoportban
egymást motiválják, provokálják,
hogy úgysem vagy képes megtenni.
Nem hiszik el, hogy mi lehet a
vége. A szülők nem világosítják fel

őket a veszélyekről, nem érzik a sú-
lyosságát. 

Kiderült, hogy a negyedik osztá-
lyosok 60 százaléka és a tizenegye-
dikesek 96 százaléka mindennap
használja az internetet. A negyedi-
kesek 35 százaléka napi 2-3 órát,
ugyanilyen arányuk napi egy órát,
15 százalékuk pedig több mint
három órát internetezik. A tizen-
egyedikesek 41 százaléka napi 2-3
órát, 28 százalékuk pedig ennél is
többet ül a gép előtt. 

Megkértük őket, hogy tegyék
sorrendbe az egyes alkalmazásokat,
annak függvényében, hogy milyen
gyakran használják őket. Legtöbbet
a Facebookot, az Instagramot és a
Snapchatet használják, több mint
hetven százalékuk az összesre re-
gisztrált, és sokan a lakcímen és te-
lefonszámon kívül minden
személyes adatot megadnak ma-
gukról. 2-3 százalékuk vallotta azt,
hogy a lakcímét is megadta. 

Azt is tapasztaltuk, hogy nagy
befolyással vannak egymásra, pél-
dául az év elején egy bizonyos osz-
tályban öt gyereknek még nem volt
Facebook-profilja, mára mindenki-
nek van, mindenről ott kommuni-
kálnak, van legalább négy-öt zárt
csoport, ahol beszélgetnek, a házi
feladatot lefényképezik és elküldik
egymásnak. Legtöbbet a Faceboo-
kot használják, és egyáltalán nem
mérik fel az ott rejlő veszélyeket.
Rákérdeztünk, belegondoltak-e
abba, hogy az ott közölt tartalmakat
teljesen idegen emberek is láthatják,
és az volt a válasz, hogy aki nem is-
merősük, az nem láthatja. Viszont
nem tudták, hogy ha azt külön nem
úgy állítják be, bárki hozzáférhet a
tartalmaikhoz. Mobiltelefonja min-
denkinek volt, bár egyeseknek nem
volt rajta internetkapcsolat, de egy

olyan készüléke, amelyen hozzáfér-
het az internethez, mindenkinek
volt. 

Rákérdeztünk arra is, hogy akart-
e találkozni velük valaki ismeretle-
nül, csak az internetes beszélgetés
nyomán, és kiderült, hogy a negye-
dikesek negyven százaléka csetelt
már idegennel, ez az arány a tizen-
egyedikeseknél hetven százalék
volt. A negyedikesek harminc szá-
zaléka állította, hogy élőben is talál-
kozni szeretett volna vele egy
idegen személy, akivel csetelt. A ne-
gyedik osztályosok 67 százaléka
vallotta be, hogy már találkozott fe-
nyegető, zaklató, sértő tartalommal,
és tizennégy százalékuknak már tet-
tek szexuális ajánlatot a világhálós
beszélgetések során. 

Köztudott az is, hogy internet-
használatkor folyamatosan érkez-
nek a reklámok, amelyek között
vannak kizárólag felnőtteknek szánt
pornográf tartalmak is. Kérdeztük a
negyedik osztályosokat, tudják-e,
mi az, hogy felnőttfilm. Természe-
tesen igen volt a válasz, azonnal fel
is tudtak sorolni néhány ilyen ol-
dalt. Mondták, hogy beírják a kere-
sőbe, nem is szükséges kód, hanem
megjelenik a kérdés, hogy elmúltál-
e 18 éves, ráklikkelnek, hogy igen,
és máris elérhetőek ezek a tartal-
mak. Egy kíváncsi negyedikest nem
állít meg egy sima kérdés. Több fiú
is azt állította, hogy az apja nézte,
és nem törölte le a gépről, így a gye-
rek is hozzáfért.

Tehát a szülőknek óriási a fele-
lőssége abban, hogy mihez fér
hozzá a gyerek. Rajtuk múlik, hogy
mennyi időre engedik a gyerekeket
gép elé, vagy élnek-e a lehetőség-
gel, hogy vannak applikációk, ame-
lyekkel le lehet tiltani bizonyos
tartalmakat. Az is igaz, hogy sok
szülő megvásárolja csemetéjének a
méregdrága készüléket, de ő nem
ért hozzá, például a negyedikes
gyereke sokkal jobban kezeli a tele-
font, számítógépet. A szülőknek is
jó lenne lépést tartani a technikával,
mert a gyerekek tartják. Tehát a ku-
tatás nyomán levont következteté-
sekkel jó volna preventív jelleggel
bemenni az iskolákba, átadni egy-
egy osztályfőnöknek, és szülői érte-
kezleteken esetleg ezeket
ismertetni. 

– Ilyen körülmények között mi
történik azzal a gyerekkel, aki eset-
leg nem mutat érdeklődést a virtuá-
lis világ iránt, hanem inkább a
szabadban játszana? Találkoztatok-
e ilyennel? 

– Megfigyeltük, hogy senkit nem
„hagynak ki a buliból”. Két gyerek-
kel találkoztunk a kérdőívezés
során, akik visszahúzódobbnak tűn-
tek, és amikor elbeszélgettünk
velük, mondták, hogy ők nem sze-
retik ezt az internetvilágot, viszont
ha elzárkóznak tőle, akkor nem ját-
szanak velük a többiek. 

Menyhárt Borbála

Schneider Hanna

Török Beatrice
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Szerkesztette: Menyhárt Borbála

Fogócska helyett virtuális játék



Szolgálat(készen) állt a piac kö-
zepén. Kopott bő tréningruháját úgy
fújta rajta a szél, mint egy zászlót,
mintha föl akarná kapni vele, s el-
vinni innen messzire. Máskor is itt
áll piacnapokon, itt, középen, ahol
jönnek-mennek az emberek. Köz-
ben ő is sétál, többször is elmegy
melletted, s árulja kiskertje porté-
káit az évszaknak megfelelően. Ta-
vasszal orgonát (három ágacskát
befőzőgumival egybekötve), amíg
elvirágzik a fa a háza előtt, zöldsé-
get, fűszereket, mindenből egy keve-
set, ami elfér két szatyorban; nyáron
virágokat, nefelejcset, violát, de ha
nincs más, akkor teafüvet, ősszel is
teákat, bogyókat, mindig van valami
a kezében. Behajlított karjára fel-
akasztja nejlonszatyorban, szépen
előkészítve, csokorba kötve, vagy
kis adagokban szortírozva az árut,
másik, feltartott kezében pár szál
vagy darab, mutatóban. Mindig így
prezentál. Kicsi, törékeny, szelíd né-
nike, de arca szigorú, homlokába
behúzott fejkendője alól kivilágít a
kék szeme, s úgy fúródik beléd,
hogy aztán napokig ott marad a
kékje. Őt nem lehet nem észrevenni.

– Vegyen valamit – mondja,
mikor elhalad melletted, s te veszel.
Mindegy, hogy mit, csak veszel,

hogy könnyebbüljél, mert vala-
hányszor elhalad, s rád sugaraz kék
szemével, megmozdul benned va-
lami, furcsa szorongás kap el. Amit
árul (bármi legyen az), a legjobb a
piacon, s ezt Ő állítja szilárdan. Az
almája, körtéje nem nyüves, pedig
nem is permetezi soha (így
mondja). Minden nagyon jó, finom,
első osztályú. S a gyógyfüvek is. 
– Me’ csak én tudom, hogy hogyan
kell szárítani, hogy szép színe meg-
maradjon – mondja büszkén. –
Eccer biztos meggyógyul a gyomra
tőle. – Nevét sem tudom, ámbár
régi vevője vagyok, mindszenti né-
ninek hívom, mert onnan jár be, s
amit tudok, mindent megveszek
tőle. Ahogy a piacra érek, mindig
szembeötlik különös alakja, ám
most a nagypénteki sokadalomban
alig találtam rá, pedig ott állt a he-
lyén, a középső sávon, szolgálatké-
szen, bő tréningruháját fújta a szél,
de mintha sokkal kisebb lenne,
mintha összement volna a tavaly
óta. Behajlított karján a nejlonsza-
tyor az áruval, tenyere vékony botra
támaszkodott, a másik, kissé fel-
emelt kezében egy üveg ecetes tár-
kony a tavalyról. Mire odaértem
volna, megelőzött egy kedves, ud-
varias fiatalember, megvette a tár-
konyt és két kötés fokhagymát is.
Felderült az arca, mikor meglátott.

– Vegyen valamit – mondta halkab-
ban, mint máskor, fáradt volt az
arca, s a kék szeme is bágyadt.
Megvettem a hagymáját (abból volt
több), hogy könnyebbüljön a sza-
tyor (s a lelkem is). – Látja-e, hogy
legyengültem – mondja, mint aki
észrevette, hogy kutatom az arcát. 
– A télen kórházba’ is voltam, me’
rossz a vérem, B12-t kell adjanak
most es, minden hónapba 4-et egy-
szerre, hogy erősödjek, azt mondta
a doktor. Mikor kigyűl egy kicsi
pénz, el kell járni, hogy felírják, s
az is idő. De menyek, me’ muszáj,
s a 80-ba es belémentem az a hely-
zet na – a pénzt két ujjal tréningfel-
sője zsebébe teszi. Valamit mondani
szeretnék, de nem jön össze, látom,
elnéz mellettem, azzal már lép is to-

vább, jelezvén, hogy sok beszéd
szegénység, az idő drága , s az üzlet
az üzlet. Nem állom útját, tovább-
megyek én is, de nem tudok szaba-
dulni tőle. Fél óra múlva még ott
van, murok, fokhagyma még van,
mutatja. Nyújtok még egypár lejt. –
Ennyiért nem adhatom a murkot –
mondja szigorúan, 8 (az üzletben
negyedéért megkapod). – Nem a
murokra van – felelem, csak az
előbbi hagymába még bepótolnék
egy keveset. – Akkor jó –, és felde-
rül az arca ismét, s ezért a kis plu-
szért nagy hálálkodással beajánl a
Jóisten áldásába. – Még csak egy
kicsi van, biztatja magát –, s mehe-
tek haza. Ha kijönne a B12-re való,
s még egy kicsi báránkahúst es ve-
hetnék, erőst jó lenne, me’ úgy sze-

retem. – Hánykor megy a busza? –
kérdezem, hogy szóljak valamit. –
A busz-e , hát ki menyen busszal? –
nyomja meg a kérdést, s büszkén
feltartja a fejét. – Hát a busz
pénzbe kerül, mit gondol maga, ott
van a jó bicikli, azzal járok bé.
Jövet nem es lenne semmi baj, me’
felpakolok mindent, felülök, haj-
tok egy kicsit, 8 km-t, egyenesen
lűtőre, pont ide hoz bé. Csak ami-
kor haza kell menni, akkor má nem
tudok felülni, csak tologatom szé-
pen öregesen, de akkor má’ a nec-
cek üresek. 

Most se tudok szólni, csak bámu-
lok magam elé, mint egy döglött
csuka. A 80 évére s a 8 km-re gon-
dolok az erős szélfújásban. Mintha
kiírnák az agyamban egy filmkoc-
kára, hogy No comment. Hiába
akarunk, vannak esetek, amikor
nem tudunk segíteni, ha minden áru
megvevődik, akkor sem, sem pénz-
zel, sem semmivel. Néha csak azért
mutatkozik meg nekünk egy sors,
hogy tanuljunk belőle. Egész nap
ott volt előttem az arca, s a ráíró-
dott szelíd jó remény, hogy futja
majd a B12-re s egy kicsi bárány-
húsra is. Ha behunytam a szemem,
ott állt előttem kis terpeszben, bal-
jával a vékony botra támaszkodva
az erős szélfúvásban, jobb keze két
ujjával egy kötés fokhagymát tar-
tott fölfelé, mint egy csokrocska vi-
rágot.

Bizonyára fura jelenség lehetett, amint
raccsolva magyarázott. A humorkedvelő diá-
kok ezt is könyörtelenül megírták a Vicinális
Dugóhúzóba 1944-ben. „Patyi bá (kezdi az
előadását majdnem ugyanannyira unni, mint
a hallgatósága, hát a hangulat élénkítésére
kihív egy pókot a táblához felelni. Ez nem
kollokvium – inkább középiskola):

– Hát akkoh most mondja!
– Pók: (Nem mondja.)
– Patyi bá: Hát akkoh diktálja. Íhom.
– Pók: (Nem diktálja.)
– Patyi bá: Hát akkoh íhja. Diktálom.
– Pók: (Nem írja.)
– Patyi bá (titokzatos arccal): Most megta-

nítom valami olyanh(r)a, aminek nagy hasz-
nát veheti a Műegyetemen és az életben.
(Felveszi a krétát.) A khétát így kell meg-
fogni, ezzel a két ujjával, a tövénél. És nem a
hegyével kell íhni, (suttogóra fogja) hanem:
az oldalával. Na, meg tudja mondani, miéht?

– Pók: Hogy el ne törjön?
– Patyi bá: Áh, nem, kéhem! Azéht, hogy

ne visítson!”
Egy másik alkalommal meg hibát vétett

Patyi bácsi. Ekkor sem hagyta magát, hanem
kiadta a parancsot: „Kéhhem, ne azt nézzék,
amit mondok, ne azt nézzék, amit ihhok,
hanem amit gondolok!”

Az előadások időszaka mókásan letelt, de
jött a szörnyű időszak, amikor számot kellett
adni a szerzett tudományról. Patyi bácsi vég-
telenül türelmes volt, ha kellett, éjjel-nappal
képes volt vizsgáztatni. Ő élvezte – hallgatói
kevésbé. Az írásbeli vizsgákon akkor is meg-
esett, hogy valaki lopott tudással igyekezett
menteni a jó hírét. De nem sikerült neki. „Pat-
tantyús (Emelő írásbeli kollokviumon rajta-
kap egypár mukit a puskázáson): Khérem,
Urhaim, ne puskházzanakh oly feltűnően,
hogy még én is lássam. Több ügyességet vá-
rhokh már önökhtől.” Aztán lejárt a borzalmas
vizsga, és az egyik muki nagy büszkén haza-
állított a szüleihez – a Vicinális Dugóhúzó ezt
a hírt is kicuppantotta. „Hallgató (fekete ru-
hában este 8-kor beállít otthon, ragyogó arc-
cal): Levizsgáztam Pattantyúsnál, jót kaptam!
Zord atya (felcsattan): Hazudsz! Te neki sem
mentél a vizsgának! Honnan tudta mord atya,

hogy fia nem mondott igazat? Mert Pattan-
tyús úvén átmenni leghamarabb éjfél után
lehet.” Hogyisne, hiszen futótűzként terjedt a
hír a Vicinális Dugóhúzó „átkaként”, hogy
miként járnak pórul, akik hirtelen elvétnek
valamit: „Pattantyús: Nem tudja, kéhrem,
hogy hány négyzetcentiméter van egy négy-
zetméterben?! No itt a kréta, ott a vonalzó, ott
van egy üres hely még a padlón, rajzolja csak
fel, és fogjon hozzá, számolja meg! Én addig
levizsgáztatom a következő urat!”

Az éjszakába nyúló vizsgáknak is híre
ment – még a rendőrség is hallott róluk. Kép-
zelhetjük, mekkorát csodálkozhatott az éjjeli
járőr, amikor a Műegyetem körül vigyázott a
csendre. A kapu zárva volt, a kapus valahol
az igazak álmát élvezte, amikor a magas ke-
rítésen átugrott egy fiatalember szépen kiöl-
tözve, mintha egyetemista volna. A csend őre
nyomban rákiáltott, hogy milyen dolog ez. A
fiú nyugodt hangon kijelentette, hogy Patyi
bácsinál vizsgázott. Hm! – rándult meg a
rendőri bajusz és szemöldök. De azért elen-
gedte a legényt. Alig telt el egy kis idő, a gya-
nús helyen ismét áthuppant valaki. Az is
ugyanúgy kiöltözve, ugyanazzal a válasszal
mentette magát. Már egy fél regiment átszö-
kött a kerítésen, amikor egy idősödő öregúr
sötét alakja tornyosult a korlát tetején, aztán
ő is leugrott. A csendőr türelmét vesztve oda-
szólt:

„– Remélem, nem azt akarja mondani,
hogy maga is a Patyi bácsinál vizsgázott!

– Nem kéhrem, én vagyok a Patyi bácsi.”
Patyi bácsi rengeteg példát hozott a valós

életből. Az is megesett, hogy előadásainak
hangulata is visszatükröződött valamelyik-
ből. „Pattantyús Á. G.: Minél vastagabbra
vesszük például annak a lámpának a felfüg-
gesztését, annál nyugodtabban alszunk alatta.
Egy éber Stréber (körülnéz): Úgy látszik, na-
gyon is vastagra vették” – mármint az előadó-
teremben, cuppant a Vicinális Dugóhúzó.
Nosza, Patyi bácsi, találjon ki valami újabb
diákheccelő fogást, mert ha nem, akkor ezek
a hallgatók mélyen fognak hallgatni...

A mérnöki tudomány hasznos, de néha
unalmas. Ennek fűszerezésére ott a muzsika.
Nem csoda, hogy Patyi bácsi is szívesen zon-
gorázott. Kellett valami szín a képletek sűrű
erdejében.

Patyi bácsi általános műveltségből bizo-
nyította a maga huszonöt százalékát. Bár vi-
lághírű szakkönyveit öt világrészen
ismerték, ő mégis beállt az igába, amikor a
Műegyetem zenekarának szekerét kellett elő-
mozdítani. Meg is választották tanár elnök-
nek.

A zenekari életben nemcsak elnökölt,
hanem muzsikált is. Akár a mérnöki tudo-
mányban, itt is igyekezett a lehető legtöbbet
kicsikarni a zenélő diákokból. Kenessey Jenő
karmesterrel olyan művészi szintre emelték a
diákegyüttest, hogy az ország legjobb zene-
karaival vetekedett.

Abban a korban még nem létezett fénymá-
solás, a kottákat pedig sokszorosítani kellett.
Patyi bácsi – hogy odaadásból példát mutas-
son – tanár elnök létére időt szakított a kotta-
másolásra. Lehet, hogy azalatt saját könyvét
írhatta volna, de meggyőződése volt az ötven
százalék erkölcsi tartás. Így hát áldozott a kö-
zösségért: a diákokért, a zenélőkért és ezáltal
az ország javáért.

Zenei tudása nem csak a kottamásolás-
ban mutatkozott meg. Kitűnő zongorista
volt. Társaságban vagy saját szórakozá-
sára szívesen zongorázott. És hogy ne le-
gyen öncélú ez a tudománya, gyakran
bejárt a zenekar próbáira, és ha kellett, a
versenyművek szólóit játszotta el, vagy
éppen helyettesített egy hiányzó hangsze-
rest, akinek részét zongorán szólaltatta
meg.

Hozzáállásából érezhető, hogy tudta: a
zene a siker kulcsa. A muzsikáért talán többet
áldozott, mint a mérnöki tudományért. Anya-
gilag is segített hangszereket vásárolni a ze-
nekarnak, és az együttes zenei könyvtárát is
igyekezett saját hozzájárulással gazdagítani.
Sváb János szerint „…A Műegyetemi Zene-
kar hangversenyei az akkori egyetemnek ün-
nepi eseményei voltak. Azokon a professzori
kar legtöbb tagja jelen volt, hogy tanítványa-
ival együtt hallgassa a művészi színvonalon
előadott darabokat…”

Patyi bácsi fél évszázadon át terjesztette és
művelte a magyar mérnöki kultúrát, és igye-
kezett művelt szakembereket elengedni az
egyetemről. Élete bizonyíték arra, hogy ze-
nélés nélkül érzelmileg – és talán értelmileg
is – elfakul az ember.

Humorkedvelő lévén, fővédnöke volt a Vi-
cinális Dugóhúzónak (akik nem tudták, azok
most megtudják, hogy a vicinális helyi kis-
vasutat jelent, és a kis mozdonyt becézték du-
góhúzónak – így még passzolt is a cím a
szakhoz).

Tagja volt a Magyar Tudományos Akadé-
miának. 1952-ben Kossuth-díjat kapott.

1956. szeptember 11-én Pattantyús Ábra-
hám Géza professzor és zenész átigazolt az
örökkévalóság zenekarába. Talán szeren-
csés volt, hogy nem érhette meg az elkö-
vetkező nagy felfordulást – melyben az
50% emberségért még le is tartóztathatták
volna.
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Kamaramuzsika 1954-ben, a zongoránál Patyi bácsi

Bogdán Emese

Szilágyi Mihály

Ép ész, gépész – zenész (II.)

Szolgálat

Illusztráció



Variációk nyári ízekre 
Minden nyár új, de mégis ismétlődő hangulattal kö-
szönt be a konyhába. Ismétlődő, mert ugyanazok-
ból az alapanyagokból sütünk-főzünk, s új, mert
megpróbálunk variálni, kerülni a sablonokat. Nem
mintha a hagyományosak nem lennének kitűnő
ételek, de azért mégis vágyunk az újdonságra.
Most a hagyományos és az új ötvözetét „tálaljuk”
az olvasóknak. 

Káposztás rakottas 

Hozzávalók: egy kisebb fej (kb. egy kg) friss káposzta, egy
fél kg hús (csirke- vagy sertés-), 3 szál zöldhagyma, 2 tojás,
3 kanál tejföl, egy csokor zöld kapor, só, bors, kevés olaj. 

Elkészítése: a káposztát felvágjuk, sós vízben pár percig
főzzük, majd leszűrjük. A hagymát karikákra vágjuk, kevés
olajon az apróra vágott vagy darált hússal együtt, megsózva,
borsozva megdinszteljük. Egy tűzálló edényt megkenünk
olajjal, beletesszük a káposzta felét, majd a hús következik,
s a tetejére a káposzta másik fele. A tojásokat a tejföllel fel-
verjük, sóval, borssal ízesítjük, majd beletesszük az apróra
vágott kaprot, és ráöntjük a káposztára. A sütőben addig süt-
jük, amíg a tojás megsül, s az egész jól összeáll. Tejföllel tá-
laljuk. Nagyon finom, ünnepi ebédnek is megfelel. 

Rakott tök
A zsenge tökből nagyon sok finom fogás készül. Most egy

újabbal próbálkoztam, a paradicsomos, sajtos rakott tökkel.
Hozzávalók: két kisebb zsenge tök, 3 paradicsom, 15-20

dkg sajt (ha lehet, házi juhsajt vagy mozzarella), só, bors,
kevés olívaolaj.

Elkészítése: a tököt karikára vágjuk, forró sós vízben 2-3
percig abáljuk, majd leszűrjük. A paradicsomot karikára vág-
juk. Egy tűzálló edényt olívaolajjal kikenünk, és szép sorba
belehelyezzük a hozzávalókat: egy karika tök, egy karika pa-
radicsom, egy szelet sajt. Ha kerek az edény, körkörösen, ha
négyszögletű, akkor szép sorban. Az egészet ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, és bőven megszórjuk reszelt sajttal. Sütőben
szép aranysárgára sütjük. 

Gulyás – nyári piknikhez 
A nagy rendezvények olyan elcsépeltté tették ezt a finom,

magyaros ételt, hogy egy ideig elment a kedvem a gulyásfő-
zéstől. Hosszú szünet után most újra nekiveselkedtünk, s egy
igazán finom, ízletes gulyás főtt a bográcsban.

A receptet mindenki ízlése szerint alakítja, az eredeti re-
ceptben szereplő marhahúst általában sertéshússal helyette-
sítjük. 

Hozzávalók: 1 kg sertéshús, fél kg füstölt oldalas, 2 kg
krumpli, 3 hagyma, 2 paprika, egy fej fokhagyma, 2-3 kanál
csemegepaprika, 3 kanál sertészsír, köménymag, só, bors,
egy kötés petrezselyem, másfél maréknyi metélőhagyma.

Elkészítése: a hagymát és a paprikát apróra vágjuk, s a zsí-
ron megfonnyasztjuk, aztán hozzáadjuk a csemegepaprikát
és az apróra vágott húst, amit kicsit megpirítunk, majd fel-
töltjük kevés vízzel. A húst félkészre pároljuk, hozzáadjuk a
felkockázott krumplit. Felöntjük vízzel, sózzuk, borsozzuk,
beletesszük az apróra vágott fokhagymát, a köményt, majd
legvégén a petrezselymet és a metélőhagymát. Vigyázni kell,
hogy a krumpli ne főjön szét. Aki szereti, csipetkét vagy szá-
raztésztát is főzhet bele. Tálaláskor szórjuk meg metélőhagy-
mával, adjunk hozzá csípős paprikát. 

Eperdulcsáca 
Eddig az édesanyám receptje szerint főztem az eperlekvárt,

idén egy olyan receptre bukkantam, ami szerint az epret nem
kell főzni, ebből lesz a dulcsáca. 

Hozzávalók: 2 kg eper, 1 kg cukor, fél pohár víz. 
Elkészítése: a cukorból és a vízből sűrű szirupot főzünk,

amit a megtisztított eperre töltünk, lefedjük és hagyjuk ki-
hűlni. Az eper közben levet ereszt. Ezt leszűrjük, és 5-7 per-
cig főni tesszük, majd ismét az eperre öntjük. Ezt a műveletet
még egyszer megismételjük. A harmadik művelet után tegyük
az epret steril befőttesüvegekbe, töltsük rá a forró szirupot,
és fedjük le. Szárazon 24 órán át dunsztoljuk. 

A lényeg, hogy az epret nem kell főzni, így megőrzi az il-
latát és az aromáját, és tartósítószer sem kell hozzá. 

Eperlekvár 

A hagyomá-
nyos recept sze-
rint az epret bő
vízben meg-
mossuk, majd
lecsurgat juk,
megtisztítjuk és
megcukrozzuk.
Egy kiló eper-
hez általában
40-50 dkg cuk-
rot, kevés 
citromsót szok-
tunk tenni. Az
egészet össze-
rázzuk, kissé
összenyomkod-
juk, s hűvös he-
lyen vagy
hűtőben addig
hagyjuk állni,
amíg a cukor
f e l o l d ó d i k .
Aztán főni tesz-
szük, kevés for-
ralás után a gyümölcs levét leöntjük, és szörpnek használjuk.
A sűrűjét lassú tűzön, kevergetés mellett megfőzzük. A lek-
várt felhevített steril üvegekbe töltjük, egy kevés szalicilt szó-
runk rá és száraz dunsztba tesszük. 

Az Egészségügyi Világszervezet idei jel-
mondata: „Depresszió: beszélni kell róla!”
Az 2017-es esztendő egészségvilágnapi kam-
pánya a depresszióra hívja fel a figyelmet,
ami nemtől, életkortól, különböző társadalmi
tényezőktől függetlenül egyre több személyt
érint. A kutatások eredményei alapján el-
mondható, hogy a nők depressziósabbak,
mint a férfiak, miközben a depressziós tünet-
együttes az életkorral jelentős mértékben
emelkedik. A meghatározó tényezők között
megemlítjük továbbá az alacsony iskolázott-
ságot, a munkanélküliséget és a rendezetlen
családi állapotot.

A borúlátás az átlagosnál gyakoribb jelen-
ség a magyar lakosság körében. Romániában
a világátlagnál magasabb mértékben minden
huszadik személy folyamatosan küzd a dep-
resszióval, annak átmeneti vagy tartós, eny-
hébb vagy erősebb, betegségre hajlamosító
vagy már kórismézett formájával. Ugyanak-
kor minden negyedik személy élete során leg-
alább egyszer depresszión esik át. Mindezek
figyelembevételével világviszonylatban a ne-
gyedik legfontosabb oka a munkakiesésnek,

a munkaképesség átmeneti vagy akár állandó
csökkenésének.

A depresszió kezdeti formában, majd a be-
tegség szakaszában olyan jellemzőkkel tár-
sul, mint állandósult szomorúság, az
érdeklődés csökkenése még az addig kedvelt
foglalatosságok iránt is, negatív életérzések,
alacsony tűrőképesség és életerő. Tünetei:

fáradtság, idegesség, csökkent odafigyelés,
nyugtalanság, döntésképtelenség, érdekte-
lenség, reménytelenség érzése. A legegysze-
rűbb hétköznapi tevékenységek
elvégzésében is korlátozhatja az egyént,
csökkenti a munkavégzés hatékonyságát,
megrontja a családi, baráti és közösségi kap-
csolatokat. Pusztító következményekkel jár-

hat, az önártalom előidézője lehet. Szoros
kapcsolat mutatható ki a depressziós vagy
arra hajlamos egyén és az általa elkövetett

öngyilkosság között.
Nyilvánvaló, hogy a helyzet jobbítása ér-

dekében a megelőzésnek kiemelt a fontos-
sága. Az elsődleges prevenció a hajlam
csökkentésére, a tünetek elkerülésére irányul
megfelelő életvitellel, kedvező társadalmi
környezet kialakításával. A másodlagos meg-
előzés már a tünetek felismerésére, az időben
történő kezelésre, az esetleges következmé-
nyek megelőzésére vonatkozik. Mindamel-
lett, hogy a betegség felismerése, kezelése és
követése orvosi, szakorvosi feladat, rendkí-
vüli fontosságú a társadalom részéről meg-
nyilvánuló hozzáállás. Sajnos, érdekek után
rohanó, elidegenedő, másokra egyre kevésbé
odafigyelő mai világunk egyáltalán nem je-
lent védő tényezőt, sőt ellenkezőleg: hozzá-
járul a depressziós személyiség
kialakulásához és a betegség elterjedéséhez.
Hiszen mindenekelőtt megértésen alapuló
segítésre, alapvető felebaráti támogatásra
lenne szükség, ami – be kell vallanunk – el-
lentétes a világ fősodrával. Amúgy is a lát-
ható tüneteknél bonyolultabb a valós lelki
bajok észrevétele és orvoslása. Nos, már ezért
is fontos a felhívás: „Depresszió: beszélni
kell róla!”
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Dr. Ábrám Zoltán

Fotó: Mezey Sarolta

Mezey Sarolta

Depresszió: beszélni kell róla!



A Semmelweis Egyetem belgyógyászati
klinikája tanársegédjének elmondása sze-
rint a korai stádiumban felfedezett pajzs-
mirigyrák gyógyítható, kialakulásának
okait egyelőre vizsgálják.

Reismann Péter az M1 aktuális csatorna műso-
rában azt mondta, az elmúlt 20 évben megháromszo-
rozódott a pajzsmirigyrák gyakorisága, Magyar-
országon a daganatos megbetegedések 3-4 százalékát
teszi ki, ugyanakkor az Egyesült Államokban a har-
madik leggyakoribb rákos megbetegedés.

Rámutatott, annak ellenére nem változott a ha-
lálozási ráta, hogy a betegség sokkal gyakoribb
lett. Ez annak köszönhető, hogy korai stádiumban
felfedezve teljes gyógyulás várható, és előrehala-
dott betegségnél is jó eszközök vannak az élet-
hossz megnövelésére.

Reismann Péter beszélt arról is, hogy számos
kutatás zajlik a kiváltó okok felfedezésére, sok
vizsgálat koncentrál az úgynevezett endokrin disz-
ruptorokra, amelyek a szervezetbe kerülve módo-
sítják a sejteket.
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Ingyenes bőrrákszűrés 
júniusban is

Május 25-i rejtvényünk megfejtése: Az adományod becse nem abban rejlik, amit adsz, hanem abban, ahogy adod.

A rendőr kisfia: 

– Apuci, nagyon fázom!

A rendőr tudálékosan:

– Tudod mit, kisfiam? ...
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A Román Bőrgyógyászati Társaság
szervezésében, a Marosvásárhelyi Or-
vosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel
és a Maros Megyei Kórházzal partner-
ségben június folyamán is zajlik me-
gyénkben az EuroMelanoma
elnevezésű, bőrrák elleni nemzetközi
kampány. 

A kampány keretében a megyeszék-
helyi, Dózsa György utca 12. szám
alatti Bőrgyógyászati Klinikán, vala-
mint a megyei kórház járóbeteg-rende-

lőjében (a 2-es számú poliklinikán)
lévő szakrendelőben ingyenes bőrrák-
szűrést végeznek. A Bőrgyógyászati
Klinikán hétfőtől péntekig délelőtt 10–
12 óra között, a járóbeteg-rendelőben
12–13, illetve 14–15 óra között fogad-
ják a pácienseket, előjegyzés nem
szükséges. 

Az ingyenes bőrrákszűrési kampány
május elején indult, és már eddig sike-
resnek bizonyult, több mint kétszáz
személy élt a lehetőséggel. (mb)

A korai stádiumban 
felfedezett pajzsmirigyrák gyógyítható



Immár harmadik alkalommal
szervezte meg a Bolyai Farkas El-
méleti Líceum testnevelő tanára,
Bálint Julianna a Simona Spiridon-
kézilabdagálát, amelynek helyszí-
néül immár nem a gernyeszegi
sportterem szolgált (itt kétszer –
2015-ben és 2016-ban játszottak),
hanem a marosvásárhelyi sport-
csarnok.

Az idei megmérettetésen a há-
zigazda Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum (edző: Bálint Julianna és
Fazakas Mária) lány- és fiúcsapa-
tán kívül részt vett a szintén maros-
vásárhelyi Pegasus (edző: Biró
Zita és Sebastian Haidu) és a Play
Marosvásárhely (edző: Alina Mun-
tean és Eugen Cociş), továbbá a
VSK Csíkszereda (edző: Szabó
Előd és Erős Levente), a szovátai
Medve-tó Kézilabdaklub (edző:
Cristian Weis és Horváth Zsu-
zsanna), a nyárádszeredai Deák Far-
kas Általános Iskola (edző: Májai
Imre) és a szatmárnémeti Kálmándi
Szivacskézilabda-klub (edző: Be-
leni Gábor) gyerekegyüttesei is. 

A sportcsarnokban két kispályát
alakítottak ki erre az alkalomra, a
tornát pedig kanadai rendszerben
szervezték, vagyis az eredménye-
ket nem jegyezték, viszont minden
kézilabdázó érmet, oklevelet vett
át. A rendezők fagylaltról és harap-
nivalóról is gondoskodtak. A szer-
vezők szándéka szerint a
résztvevők számára a jókedv, a
szórakozás és főleg a tapasztalat-
szerzés volt az elsődleges. 

A találkozókat Babó Melinda
(Active 7) és öccse, Babó Szilárd
jól vezették. A rendezvény dísz-
meghívottja a 70 éves Maria Kul-
csár marosvásárhelyi edző volt, aki
az évek során számos kézilabdás
tehetséget fedezett fel a megye-
székhelyen. 

Érdekességként említhető, hogy
a csapatok közül a Pegasus junior

4-es (2006-ban születettek és ki-
sebbek) korosztályú lánycsapata
(Tania Simon, Teodora Orza, Ale-
xandra Chertes – kapusok; Márton
Evelin, Maia Soare, Babos
Noémi, Sonia Bendriş, Alexia
Lazăr, Nicoleta Crişan, Teodora
Damian, Crista Stan, Nicola
Pruna, Daria Chirilă, Maria Borz,
Giulia Totolici, Verona Obreja,
Ariana Bungărdean, Mara Dolha,

Andreea Pop és Melisa Laslo –
mezőnyjátékosok) volt a legjobb
– hiszen minden mérkőzésükön
diadalmaskodtak –, az előző tor-
nákon nyújtott jó teljesít-
ményüknek köszönhetően kvali-
fikálták magukat korosztályuk
bajnokságának döntő tornájára,
amelyet június 8-a és 11-e között
tartanak Râmnicu Vâlceán.
(C. A.)
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Nem jutott be a Székely Kupa
megyei döntőjébe a tavalyi cím-
védő Farel, miután a múlt heti elő-
döntőben hazai pályán
büntetőpárbajban alulmaradt a Ma-
rosvásárhelyi ASA nagyifjaival
szemben.

A hazaiak a kelleténél könnyeb-
ben kezelték a vendégcsapatot, ám
az meglepetésükre már a mérkőzés
elején betalált, a 8. percben Sergiut
szolgálták ki társai, aki a védők kö-
zött átjuttatott labdát a hazai kapuba
gurította (0-1). A harasztkerékiek is
összekapták magukat, de az egye-
dül maradt Ormenişan a kapu mellé
gurított, míg Kuti éles szögből kül-
dött labdáját a pipából kitolta
Boros. A továbbiakban csupán egy-
két erőtlen próbálkozást láthatott a
közönség mindkét kapu előtt, míg
szünet előtt a hazai csapat került
helyzetbe, de Józsa labdáját Orme-
nişan a kapu fölé küldte.

A második játékrész rögtön hazai
helyzettel kezdődött, de Bodó lövé-
sét Boros hárította, míg az 50. perc-
ben egy igen ellentmondásos
helyzet váltotta ki a hazaiak elége-
detlenségét: a vendégek egyik játé-
kosa kezezést követett el saját
kapuja előtt, a harasztkerékiek be-
lőtték a labdát, viszont a játékve-
zető kirúgást ítélt annak ellenére,
hogy a partjelző érvényes gólt mu-
tatott neki. A felháborodott hazaiak

nem figyeltek a játékra, így az 55.
percben a vendégek tovább növel-
ték előnyüket, Neag belőtt egy
védőn átpattanó labdát (0-2). A ha-
zaiak rögtön faragtak hátrányukból,
a Sărmăşan buktatásáért megítélt
büntetőt Szőke értékesítette (1-2). A
harasztkerékiek valóságos ostromot
indítottak a vásárhelyiek kapujára,
de Dobrican lövése a felső lécet ta-
lálta el, majd szabadrúgását Boros
megfogta, a hajrában pedig Duka
Sz. és Józsa nem tudott egy-egy ka-
puközeli labdát értékesíteni. A kö-
zönség örömére a hazaiaknak a 85.
percben mégis sikerült egyenlíte-
niük, Duka Sz. a hálóba pöckölte a
labdát a kapu előtti kavarodásban
(2-2).

A mérkőzést hosszabbítás nélkül,
egyenesen büntetőpárbajjal döntöt-
ték el, a hazaiaktól Dobrican, Co-
vaci, Szőke, Sărmăşan, Ormenişan,
Pintilia, Józsa, Duka H., a vendé-
gektől Neag, Coroş, Cucuiet, Co-
doiu, Anghelina, Boros, Sipos és
Circa értékesítette a tizenegyest,
míg a kilencedik körben a hazai
Veres sípszó előtt berúgta a labdát,
az újralövést viszont kivédte Boros,
a vendégek részéről pedig Arion
nem hibázott, így Lungu Constantin
ifjú legénysége lehet ott a negyedik
kiadást ért Székely Kupa Maros
megyei döntőjében, ahol Gernye-
szeg és a marosvásárhelyi Szász Al-
bert Sportlíceum nagyifjúsági
csapatával küzdhet meg a sikerért.

csoportkép a résztvevőkkel
Az ifjonc vendégcsapat nem adta olcsón a bőrét, és büntetőpárbajban nyerni tudott.

Fotó: Gligor Róbert László

Simona Spiridon-kézilabdagála – harmadszor

Megyei futballbajnoki eredmények
* 5. liga, Déli csoport, 22. forduló: Vámosgálfalva – Maroskece

4-2, Küküllődombó – Radnót II 3-2, Mezőceked – Magyarsáros 5-
2, Marosugra – Mezőtóhát 3-1. Az élcsoport: 1. Mezőceked 42 pont,
2. Küküllődombó 36, 3. Vámosgálfalva 36.

* 6. liga, I. csoport, rájátszás, 8. forduló: felsőház: Csíkfalva –
Somosd 2-4, Jedd – Nyárádgálfalva 1-2. Az élcsoport: 1. Somosd 41
pont, 2. Nyárádgálfalva 34, 3. Jedd 33.

Jegyzőkönyv
Labdarúgás, Székely Kupa, Maros megyei elődöntő, Haraszke-

réki Farel – Marosvásárhelyi ASA nagyifjúsági 10-11 (0-1, 2-2, 8-9)
Harasztkerék, sportpálya, mintegy 150 néző. Vezette: Orbán

Zsolt, Bîrsanu Dumitru, Mocan Andrei (Marosvásárhely).
Gólszerzők: Szőke (56.), Duka Sz. (85.), illetve Sergiu (8.), Neag

(55.).
Büntetőpárbaj: Dobrican, Covaci, Szőke, Sărmăşan, Ormenişan,

Pintilia, Józsa, Duka H., illetve Neag, Coroş, Cucuiet, Codoiu, 
Anghelina, Boros, Sipos, Circa, Arion – belőtték, Veres – kihagyta.

Sárga lap: Pintilia, Duka Sz., illetve Bari, Neag.
Farel: Bálint – Szőke, Duka H., Józsa, Covaci, Dobrican, Orme-

nişan, Pintilia, Bodó (59. Duka Sz.), Sărmăşan, Kuti (76. Veres).
ASA: Boros – Deák, Arion, Sipos, Circa, Angyal (71. Codoiu.),

Bari (80. Kelemen), Sergiu (68. Anghelina), Neag, Iuşan, Coroş.
További eredmények a sorozat 2. fordulójából: Szászrégeni Lu-

cian Blaga Szakközépiskola – Gernyeszeg 1-2, Magyarsáros – Ma-
rosvásárhelyi Sportlíceum 0-1.

Spiridon levélben üdvözölte a résztvevőket
Az Oltchim, a bécsi Hypo, a Győri AUDI ETO és az orosz Zvezda

Zvenyigorod egykori kézilabdázója, az 50-szeres román és 100-szo-
ros volt osztrák válogatott kézilabdázó, Simona Spiridon a kis kézi-
labdázókat levélben üdvözölte, amelyet jó barátnője, Bálint
Julianna olvasott fel. Idézet a levélből:

,,Megtiszteltetés számomra és ugyanakkor nagyon örvendek,
hogy egybegyűltetek Marosvásárhelyen, és immár harmadszor szer-
vezitek meg a Simona Spiridon-kézilabdagálát. A legszebb csa-
patsportot űzitek, mindezt szívvel és lélekkel tegyétek, és ne
felejtsétek el a tanulást az első helyre tenni, hiszen anélkül semmit
sem fogtok elérni az életben. Azt szeretném, ha a példámat követ-
nétek, mivel nekem a tudás és a kézilabda jelentett és jelent mindent
az életben. 

A sport számos örömet és élményt nyújt, de ugyanakkor áldozat-
tal is jár. Ti vagytok azok, akik feláldozzátok a gyerekkorotokat,
hogy a holnap, a jövő győztesei lehessetek. 

A szüleiteknek azt kívánom, hogy továbbra is támogassanak, hogy sportoljatok, akár magas szintű
teljesítménysportolókká váljatok, mert az ő segítségük nélkül a célok elérése néha talán nehezebb,
de nem lehetetlen” – mondta az ifi-Eb- és vb-győztes, a legmagasabb edzői fokozattal rendelkező
Spiridon, aki jelenleg a bécsi ÖLSZ (Österreichische Leistungssport-Zentrum Südstad) elnevezésű
sport- és szabadidőközpont (kézilabda kiválósági központ) kézilabda-szakosztályának irányítóveze-
tője, emellett osztrák ifjúsági válogatott edző. 

Két sportember barátságáról
Bálint Julianna 2009 novemberében, Râmnicu Vâlceán talál-

kozott először Simona Spiridonnal, amikor az Oltchim – Győri
ETO Bajnokok Ligája-találkozón nézőként vett részt az egykori
Multiprod kézilabdásaival együtt. 

Az igazi kapcsolatkialakítás 2010. január 17-én történt, a győri
Magvassy Mihály Sportcsarnokban, az Audi ETO – Oltchim BL-
csoportmérkőzés visszavágóján, ahová kiutaztak a Multiprod ké-
zisei néhány kedves győri szurkolónak is köszönhetően, akikkel
még a novemberi, Râmnicu Vâlcea-i odavágó során ismerkedtek
meg.

,,Az ottani szurkolók megbeszéltek egy számunkra a mai napig
felejthetetlen találkozót a győri kézilabdásokkal – idézte fel a tör-
ténteket Bálint Julianna. – Spiridonnal és társaival a konditerem-
ben találkoztunk, ajándékokkal leptek meg minket, le nem írható
örömben volt részünk, ugyanis a gyerekek rövid ideig együtt le-
hettek példaképeikkel. Spiridonnal és Brădeanuval románul be-
széltünk, ami jólesett nekik. Simonával aztán nemsokára felvettük
a kapcsolatot az egyik internetes portál jóvoltából. Mindig elis-
merően és pozitívan válaszolt, igazán értékelte a Gernyeszegen
kifejtett munkánkat, és tulajdonképpen innen indult útnak ez az
életre szóló barátság. Spiridon nevét sok gernyeszegi és környéki
kézilabdázó gyerek ismerte meg Râmnicu Vâlceától Győrön át
Bécsig, így volt alkalmunk élőben találkozni vele, szurkolni neki.
2011-ben kiutaztunk a United World Games nevű kézilabdator-
nára Klagenfurtba, ahová évente beneveztünk, így számunkra
mindig fontos megálló volt Bécs. Akkor is találkoztunk Simonával,
barátságos meccset is játszottunk a Hypo korosztályos csapataival
egy olyan csarnokban, ahol már nyolcszor emelték magasba a BL-
serleget. Fantasztikus élményekkel gazdagodtunk. Azóta jó baráti
és szakmai kapcsolatot alakítottam ki a Győri Audi ETO kézilab-
dázóival, azon belül a csapat egykori tagjával, Simona Spiridon-
nal is” – mondta el Bálint Julianna.

Kiesett a címvédő 
a Székely Kupából

Gligor Róbert László



ADÁSVÉTEL

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

ELADÓ főzőkályha, gázas fali
vízmelegítő. Tel. 0744-231-100. (1600)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Pethő Jolán névre
szóló ingyenes autóbuszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (1596)

MINDENFÉLE

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

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk jú-
nius 8-án BALÁZS ILONÁRA (Icu
néni) halálának 4. évfordulóján.
Kedves emléke, szeretete mindig
bennünk marad. Nyugodjon bé-
kében! Szerettei. (1579-I)

Fájó szívvel emlékezünk június
8-ára, amikor BARABÁSI GÉZA 9
évvel ezelőtt itt hagyott bennün-
ket. Nyugodjon békében! Emlé-
két őrzi felesége, öt gyermeke és
családjuk, öt unokája és két déd-
unokája. (1566-I)

Fájó szívvel emlékezünk a drága
jó férjre, édesapára, apósra,
nagytatára, MOLNÁR JÁNOSRA
halálának 10. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége, Annuska, két
lánya, Enikő és Melinda, unokái:
Merci, Dávid, Márta, veje, Clau-
diu. (1517)

ELHALÁLOZÁS

„Még ha a halál árnyékának völ-
gyében járok is, nem félek a go-
nosztól, mert te velem vagy; a te
vessződ és botod, azok vigasz-
talnak engem.”

(Zsoltárok 23:4)
Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a legdrágább
édesanya, nagymama, dédnagy-
mama, anyós, testvér, jó szom-
széd és jó barát, a felsősófalvi
születésű 

KACSÓ JUSZTINA 
balavásári lakos életének 77.
évében, hosszú szenvedés után
visszaadta lelkét az ő Teremtő
Urának. Drága halottunk temeté-
sére 2017. június 8-án 13 órakor
kerül sor a balavásári családi
háztól, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (1584-I)

Megrendült szívvel és mély fájda-
lommal tudatjuk, hogy a szeretett
férj, édesapa, após, nagytata,
testvér, 

GIDÓFALVI JÁNOS
életének 74. évében tragikus kö-
rülmények közt elhunyt. Teme-
tése 2017. június 8-án 15 órakor
lesz a kakasdi családi háztól.
Akik ismerték és szerették, gon-
doljanak rá kegyelettel. 

Gyászoló szerettei. (1593-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
testvéremtől, 

GIDÓFALVI JÁNOSTÓL 
aki 2017. június 4-én 74 éves ko-
rában megszűnt élni. Temetése
2017. június 8-án  15 órától lesz a
kakasdi családi háztól. Szép em-
lékét szívünkben őrizzük. 
Testvére, Zsuzsika és családja,
valamint Eliza és az összes uno-
katestvér. (1595-I)

Búcsúzunk nagymamánktól, 
SZABÓ VIKTÓRIÁTÓL. 

Unokái: Melinda és Emese csa-
ládjukkal. (1597-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett, drága feleség, édes-
anya, anyós, nagymama, rokon,
barát, jó szomszéd,

KERESZTESI ZSUZSÁNNA 
szül. Madaras

tanár 
június 5-én tragikus hirtelenség-
gel elment közülünk. Temetése
június 8-án 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben, református
szertartás szerint. 
Emlékét őrzi családja, rokonai,
barátai és diákjai. (1606-I)

Megrendülten búcsúzunk szere-
tett anyatársunktól,
KERESZTESI ZSUZSANNÁTÓL. 

Emléke örökre megmarad szí-
vünkben. Nyugodjál békében! 
Nagy Vilmos és Erzsébet. 
(1620-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és
őszinte részvétünket fejezzük
ki Keresztesi Domokosnak
szeretett FELESÉGE elvesztése
miatt érzett fájdalmában.
Prof. dr. Kikeli Pál és családja,
valamint a Procardia Orvosi
Társaság munkaközössége.
(sz.-I)

A veszteség mérhetetlen
fájdalmával vettük tudomá-
sul, hogy KERESZTESI
ZSUZSÁNNA, kórusunk egyik
törhetetlen pillére, mindig aktív
és mosolygós elnöknője immár
nincs közöttünk! Hisszük, hogy
az elköltözött muzsikusokkal
együtt szolgál tovább az
angyalok kórusában!
Drága szeretteinek erőt
kívánunk a nagy fájdalom
elhordozásában.
Dr. Csíky Csaba karnagy és a
vártemplomi Musica Humana
női kamarakórus. (1602-I)

Mély megrendülésünket, fáj-
dalmunkat és őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak szeretett
volt kolléganőnk, KERESZTESI
ZSUZSÁNNA elhunyta miatt
érzett fájdalmában. 
Zsuzsa, míg élünk, őrizni
fogunk szívünkben! 
A gernyeszegi Teleki Domokos
Általános Iskola munkaközös-
sége. (1615-I)

Mély együttérzésünket fejezzük
ki Keresztesi Domokos klub-
társunknak FELESÉGE elvesz-
tése miatt érzett fájdalmában. A
marosvásárhelyi Rotary Club
Téka. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
NAGY JÓZSEF-CSABA temeté-
sén részt vettek és gyászunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(1559)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Minőségi gránit 
síremlékek 

kedvezménnyel 
a TransGránittól. 

Elérhetőség: 
0746-263-433 

Cím: Nyárádtő, 
Fő út 446/B.

Focitábort szervez az MSE Sportegyesület a nyári vakáció első
hetében, június 19-23-a között a nagyadorjáni Dorman
sportközpontban. Gyönyörű, csendes környezetben, távol a világ
zajától, ideális helyszínen. Kezdd velünk a nyári vakációt! További
információk a következő honlapon: focitabor.focisuli.ro. Telefon:
0720-522-618.

INTERAKTÍV ROMÁN NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYE-
REKEK SZÁMÁRA  a Creactivity Kids Clubban minden hétfőn 17
órától. A román nyelvű tevékenység időtartama 50 perc, ami kiegészül
30 perc játszóházas tevékenységgel! Ugyanott INTERAKTÍV
ANGOL NYELVŰ OKTATÁS 4-10 ÉVES GYEREKEK SZÁ-
MÁRA   minden szerdán 18 órától. Az angol nyelvű tevékenység idő-
tartama 50 perc, ami kiegészül 30 perc játszóházas tevékenységgel!
Részletesebb információ a 0740-647-575-ös telefonszámon igényel-
hető, a részvételhez regisztrálás szükséges.  Szeretettel várja a  Creac-
tivity csapat! (sz.)

A pünkösd utáni hétvégére szervezi az idén
Szováta önkormányzata szokásos háromna-
pos rendezvényét, amelyen amellett, hogy a
híres heliotermikus Medve-tó születésnapját
ünneplik, egyben a városnapok szerepét is
betölti. 

A hétvége három napján a város megpróbálja va-
lamennyi lakóját összeterelni „búfelejtésre”, hogy ki-
zökkenjenek a mindennapok rutinjából, lazítsanak. Jó
alkalom ez találkozásra barátokkal, ismerősökkel, ba-
ráti tereferére egy pohár sör, valami falnivaló mellett,
továbbá megnézni érdekes sport-, kulturális, szóra-
koztató programokat – nyilatkozta a Népújságnak
Molnos Ferenc városi tanácsos, a helyi lap szerkesz-
tője.

Elmondta, hogy régóta készül a Medve-tó-napok
eseményeinek programja, hiszen a koncertekre idő-
ben foglalót kellett kötni, valamennyi fellépővel meg-
állapodni, egyeztetni kellett. 

A háromnapos rendezvény első napjának nagykon-
certjét egy magyarországi pop-rock banda, a Hooli-
gans adja. A szombati főszereplő a nigériai
származású, Svédországban élő Dr. Alban. Vasárnap
pedig egy magyar zenekar, a Cimbali Band koncertjét
láthatjuk, amelynek énekese az X-Faktor-győztes Da-
nics Dóra. 

A rendezvények pénteken 9 órakor keződnek a
nagypályán, ahol gyerekeknek szerveznek gulyásfő-
zést, 10 órától szintén gyerekeknek lesznek foglalko-
zások: előadások, játékos programok, vonatozás,
buborékfúvás, gyerekfitnesz Biró Edittel a nagypá-

lyán. A 10 órakor kezdődő sportvetélkedők (kézilab-
daturné) helyszíne a sportcsarnok, majd 13 órától a
diáknapi programok kezdődnek a színpadon. A nap
többi részének programjai: Imasétány a tribün mellett
(17 óra), Sószórók (18 óra, színpad), 20 órától a
színpadon a DK zenekar, 21 órától a Hooligans kon-
certezik. Szombaton 7 órakor huszárfelvonulás éb-
reszti a városlakókat, 8 órától már a gulyásfőző
verseny rajtol a nagypályán. 9 órakor öttusával foly-
tatódik a program, a harmadik osztályosoknak szer-
vezett ügyességi vetélkedő országos döntőjére a
sportcsarnokban kerül sor. A sportprogramok 10 órá-
tól folytatódnak fociturnéval (műfüves pálya), láb-
tenisszel (sportcsarnok). A nagypályán 11 órakor
nyílik a kézművessátor, ugyancsak 11 órától a heti-
piac melletti erdőben motokrosszverseny lesz. 13
órától a színpadon a marosvásárhelyi Corax koncer-
tezik, miközben szintén 13 órakor a Sasok taek-
wondo-bemutatója, valamint az erős emberek
versenye lesz a nagypályán. A sportprogramok 14
órától női focival folytatódnak a műfüves pályán,
zumbával és aerobikkal a kisszínpadon. Eredmény-
hirdetések 16.30 órától a színpadon, 18 órától tánc-
előadás lesz a kisszínpadon. A koncertsorozatot 19
órától a Bronx kezdi, 20 órától a Randi lép szín-
padra, Dr. Alban koncertje 21 órától kezdődik. Va-
sárnap 10 órakor az Imasétány helyszíne a Fekete
Medve Szálló terasza, a színpadon 15 órakor a gye-
rekcsoportok folklórműsorára kerül sor, 18.30 óra-
kor a Bokréta tánccsoport előadása látható, 19 órától
a Mezőhavas népi zenekar muzsikál. A rendezvé-
nyek a 20 órakor kezdődő Cimbali Band koncertjé-
vel zárulnak.

Medve-tó-napok – június 9-11. 
Dr. Alban-koncert Szovátán

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

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

ÖNKISZOLGÁLÓ élelmiszerüzletbe Marosvásárhelyre ELÁRU-
SÍTÓNŐKET alkalmazunk. Tel. 0722-404-679. (18985)

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

BÁROSNŐT alkalmazunk. Tel. 0740-034-622, naponta 7.30-22
óra között.  (18989)

MAROSVÁSÁRHELYI BÁR-VENDÉGLŐ BÁROST és PIN-
CÉRT alkalmaz. Érdeklődni a 0724-077-471-es telefonszámon
lehet. (sz.-I)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyakorlott
SZAKÁCSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MO-
SOGATÓT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  tapasztalattal
rendelkező ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (59777)

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

A PC HOUSE FIATAL MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érde-
kel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon.
(59920-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Az önélet-
rajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Ér-
deklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (59920-I)

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

MEZŐGAZDASÁGI vagy KERTÉSZETI végzettséggel rendel-
kező MUNKATÁRSAT keresünk. Tel. 0743-031-646. (19001-I)

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

ALKALMAZUNK LAKATOST, HEGESZTŐT. Tel. 0766-519-
187. (-)

FELVESZEK FIATAL LÁNYOKAT cukordekorációk gyártására,
a vakációban tanulók is jelentkezhetnek. Jelentkezni a 0745-520-
408-as telefonszámon. (1548-I)

FELVESZEK ÉPÍTKEZÉSBEN DOLGOZÓ SZAKEMBERE-
KET, gipszkartonost, festőt. Tel. 0730-351-694. (1548-I)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat FONTOS  TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

3.
Tisztelt olvasók!
Romániában első alkalommal fedeztek fel egy
hatékony jóst, VERONICA javasasszonyt, akinek
tisztánlátásáról tudósok és papok is pozitívan
nyilatkoztak. 
Tudásával segíteni tud önnek problémái
megoldásában, kötéseket, átkokat old fel, sikert
hoz a házhoz, helyrehozza a megromlott
kapcsolatokat, 48 órán belül egyensúlyt teremt az
otthonukban és lelkükben, különböző
bőrbetegségekben és más betegségekben is
segít, melyek más módon nem gyógyíthatók,
leveszi a rontást, segítséget nyújt sok egyéb problémában is. 
Hívja bizalommal a 0743-797-252-es telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 1458)

Összehívó
A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének igazgatótanácsa

2017. június 3-i gyűlésén a jelenlevők egyöntetűen a következőkről
határoztak: 

Összehívják a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének rend-
kívüli közgyűlését 2017. június 17-én 9.30 órára a helyi kultúrott-
honba, a következő napirenddel:

• Az igazgatótanács és a cenzorbizottság beszámolója az április
29-i közgyűlés és a rendkívüli közgyűlés időszaka közötti tevékeny-
ségről. 

• A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete elnökének megvá-
lasztása. 

• A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete igazgatótanácsi tag-
jainak megválasztása. 

• A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete cenzorbizottsági tag-
jainak megválasztása.

• Javaslatok a Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete alapsza-
bályzatának módosítására a közgyűlések összehívása közötti idő-
szak csökkentéséért.

• Különfélék. 
Amennyiben megfelelő létszám hiányában a 2017. június 17-én

9.30-ra meghirdetett rendkívüli közgyűlés nem lesz határozatké-
pes, a következő közgyűlést ugyanazon napirenddel és helyszínre
2017. július 15-én 9.30 órára hívjuk össze. 

Jelen összehívót június 7-én kifüggesztettük a Makfalvi Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtáblájára és közzétettük román és magyar
nyelvű napilapban is. 

Az érdekeltek a közgyűlésre előterjesztendő alapszabályzat-mó-
dosító javaslatokat június 9-e és 16-a között naponta 9 órától 12-
ig a polgármesteri hivatalban tanulmányozhatják. 

A napirendet kiegészítő javaslatokat írásban legkésőbb június
16-án 12 óráig lehet benyújtani az egyesület székhelyén. 

Azok, akik jelöltetnék magukat az elnöki beosztásba, az igazga-
tótanácsi vagy a cenzorbizottság tagjának, jelezzék szándékukat
2017. június 9. és 16. között 9-től 12 óráig a Makfalvi Polgármes-
teri Hivatalban vagy a közgyűlés napján a választásig. A jelölést a
szavazatszámláló bizottság zárja le. 

A szavazás nyilvános, kézfelemeléssel történik, az eljárásról a
Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesülete szavatszámláló bizottsága
tájékoztatja majd a tagokat. Az alapszabályzatnak megfelelően az
elnököt, az igazgatótanácsi és a cenzorbizottság tagjait négy évre
szóló mandátummal bízzák meg. 

Bővebb felvilágosítást a választásról a szavazatszámláló bizott-
ság tagjai nyújtanak.

A Makfalvi Erdőtulajdonosok Egyesületének elnöke, 
Bartha Levente 
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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.

Június 9-én, pénteken 
10 és 18 óra között 


