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Elhalálozás

„Mindent befog a koporsó, csak a jó emlékezet marad fenn a virtussal együtt.” 
(Seneca)

Értesítünk mindenkit, akik ismerték és szerették, hogy

Ozsváth Erzsébet
szül. Zsombori Erzsébet (Böske néni),

a Bányai János Műszaki Szakközépiskola egykori könyvtárosa szeptember 10-én 
elhunyt. Földi maradványait 2017. szeptember 13-án, 13 órakor Parajdon helyez-
zük örök nyugalomra a református temető ravatalozójából. Emléke legyen áldott!

„Ez a földi élet csak egy futó kaland, elbúcsúzni időm talán nem is maradt.
Ha síromnál jártok, hozzatok egy szál virágot,

hisz a szívetekből tudom, hogy hiányzom.
Szeressétek egymást s összetartsatok.”

„Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyeteket.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok.”

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk,
hogy a drága jó gyermek, testvér, rokon, munkatárs, szomszéd és jó ismerős,

ifj. Balló Mózes

életének 48. évében, 2017. szeptember 10-én, vasárnap, hirtelen elhunyt. Megpi-
hent a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz mely értünk dolgozott. Veled 

volt teljes az életünk, hogy elmentél magaddal vitted minden örömünk. Szívedben 
nem volt más, mint jóság és szeretet, szorgalom és munka volt az egész életed.

A fájdalmat leírni nem lehet, csak letörölni az érted hullatott fájó könnyeket.
Drága halottunkat 2017. szeptember 13-án szerdán du. 2 órakor helyezzük örök 
nyugalomra a református egyház szertartása szerint a székelyudvarhelyi belvá-

rosi református ravatalozóból a helyi temetőbe.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott! Részvétnyilvánítás a temetés előtt egy 

órával. Kérjük a végtisztességet tevőket, hogy a kegyeletüket pár szál virággal ró-
ják le. A gyászoló család – Székelyudvarhely

Nem simogathatjuk őszülő fejed,
Nem láthatjuk értünk aggódó szemed,

Marad a csend.
Megállt a drága szív, mely élni vágyott,

Pihen az áldott kéz, mely dolgozni imádott.
Nélküled üres és szomorú a házunk,

Nem hisszük el, hogy téged hiába várunk.
Nem vársz bennünket ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.

De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél,
Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, após, 
apatárs, rokon, koma és ismerős, 

Vas Imre

szerető szíve életének 71., házasságának 45. évében 2017. szeptember 12-én
megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2017. szeptember 14-én

15 órakor helyezzük örök nyugalomra a Kalász negyedi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! A gyászoló család

Ingatlan
Eladó Székelyudvarhely központi részén, a Tom csa Sándor utcán I. osztályú, I. emeleti, kétszobás 
tömbházlakás, sajat hőközpontival, ter mo pánnal és terasszal. Megfelelő lakásnak vagy irodának. Irány-
ár: 36 000 euró, alkudható. Telefonszám: 0751-126393.

Felújított kétszobás lakás eladó Kolozsváron a Grigorescu negyedben. Telefonszám: 0757-787377.

Megtalálták Bardocz Sándor holttestét Szucságon

Tragikus újságírósors

Carmen Jucan, a Kolozs me-
gyei rendőr-főkapitányság 
szóvivője tegnap megerő-

sítette a Krónika nem hivatalos 
forrásból származó értesülését, 
miszerint a kincses város kö-
zeli településen előző este gyü-
mölcsszedők egy férfi holttesté-
re bukkantak. A rendőrségi ille-
tékes lapunknak elmondta, bár 
az áldozatnál nem találtak sze-

mélyes iratokat, minden jel arra 
utal, hogy Bardocz Sándor tele-
víziós újságíró földi maradvá-
nyairól van szó. A helyszínelést 
és a nyomozás tegnap reggel is 
folytatták, mindazonáltal a holt-
test azonosítása a törvényszéki 
orvostani vizsgálat után törté-
nik meg. Carmen Jucan szóvivő 
kérdésünkre elmondta, a nyo-
mozás jelenlegi szakaszában 

még nem sikerült megállapítani 
a halál pontos okát, de az előze-
tes információk szerint az áldo-
zat önként vetett véget életének.

Az 54 éves Bardocz Sándor 
július 15-én távozott egy ba-
rátja szucsági otthonából, az-
óta senki nem látta. Barátai, 
ismerősei augusztusban kere-
sési akciót is szerveztek a fa-
luban és környékén, ám nem 
jártak sikerrel. Az elmúlt idő-
szakban egészségi és magán-
életi problémákkal küzdő új-
ságíró, zenész holttestét hétfőn 
Szucság belterületén, egy kis 
ligetben találták meg. Bardocz 
Sándor hegedűsként érettségi-
zett a Marosvásárhelyi Zene- és 
Képzőművészeti Gimnázium-
ban, majd tanári oklevelet szer-
zett a kolozsvári Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem történelem–
filozófia szakán. 1991 óta a Ro-
mán Televízió kolozsvári stúdi-
ója magyar adásánál dolgozott 
szerkesztőként, majd főszer-
kesztőként, az elmúlt években 
az adás főmunkatársaként. Vi-
szont az erdélyi közönség szá-
mára Bardocz Sándor nemcsak 
a képernyőről volt ismerős, hi-
szen zenészként is tevékeny-
kedett, mégpedig annak a Ta-
risznyás együttesnek a prímása 
volt, amelynek tagjai az 1970-es 
évek végén Erdélyben is meg-
alakult táncházmozgalom ala-
pítói közé tartoznak. Temetésé-
ről a család később intézkedik.

ROSTÁS SZABOLCS

Sógor és Tőkés is felszólalt az iskolaügyben
A marosvásárhelyi, jogi szem-
pontból megszűnt Római Kato-
likus Teológiai Gimnáziumért 
emelt szót Sógor Csaba euró-
pai parlamenti képviselő az EP 
hétfő esti plenáris ülésén. „Igen, 
ez az Európai Unióban történik, 
nem valahol a harmadik világ-
ban” – fogalmazott közleménye 
szerint az RMDSZ-es politikus. 
Mint rámutatott: Romániában 
hétfőn kezdődött el az új tanév, 
a fele-fele arányban románok és 
magyarok lakta Marosvásárhe-
lyen azonban ezt „a szokásosnál 
is nagyobb káosz előzte meg”. Só-
gor képviselőtársainak kifejtet-
te: a római katolikus egyház ál-
tal alapított magyar iskola sorsa 
lassan egy éve bizonytalan, né-
hány napja pedig az „állami ha-
tóságok sorozatos zaklatásai mi-
att” gyakorlatilag megszűnt, a di-
ákok pedig egy másik iskolában 
voltak kénytelenek megkezdeni a 
tanévet. Az EP-képviselő nem el-
ső alkalommal szólalt fel az isko-
laügyben, most ismét arra kérte 
kollégáit, képzeljék el az abszurd 
helyzetet. Sógor Csaba arra fi-
gyelmeztette az uniós döntésho-
zókat, hogy ha jogállamiságról 
beszélünk, akkor tudatában kell 
lennünk annak, hogy a marosvá-
sárhelyi szülők ennyit éreznek 
ma a jogbiztonságból az Európai 
Unióban.

Az iskolaügyben a hétfői ple-
náris ülésen Tőkés László EP-
képviselő is felszólalt, beszédé-
ben meglepőnek nevezte, hogy 
közel hetven évvel az egyházi is-
kolák államosítása, illetve a fele-

kezeti oktatás beszüntetése után 
Romániában egy egyházi isko-
lát akarnak felszámolni. Közle-
ménye szerint Tőkés úgy fogal-
mazott: a helyzet pikantériája, 
hogy miközben Románia az uk-
rajnai románok kisebbségi jogai-
nak védelmére kel, saját magyar 
kisebbségi közösségének alapve-
tő jogait lábbal tiporja. Tőkés em-
lékeztetett: maga Liviu Dragnea, 
a kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) elnöke is rámutatott, 
hogy Románia nem alkalmaz-
hat kettős mércét az etnikai ki-
sebbségekkel kapcsolatban. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) elnöke kitért arra is: a 
PSD és az RMDSZ éppen a múlt 
héten a felekezeti iskoláért szer-
vezett marosvásárhelyi tünte-

tés előtti napon állapodott meg a 
parlamenti együttműködés foly-
tatásáról. „Önkéntelenül is felve-
tődik a kérdés: a marosvásárhe-
lyi katolikus iskola önálló jogál-
lásának a megszüntetése jelente-
né az együttműködés jobbítását? 
Az RMDSZ eddigi megalkuvó és 
elhibázott politikájának orosz-
lánrésze van abban, hogy a ma-
rosvásárhelyi – és az általános 
– tanügyi helyzet mostani sor-
sára jutott” – jelentette ki az EP-
képviselő. A képviselő mindazo-
náltal reményét fejezte ki, hogy a 
romániai iskolaügy nemzetközi 
szintre emelésével sikerül orvo-
solni az elszenvedett súlyos jog-
sértéseket. 

KRÓNIKA

Sógor: a vásárhelyi szülők nem sokat éreznek a jogbiztonságból

Minden bizonnyal a közel két hónappal ezelőtt 

eltűnt Bardocz Sándor kolozsvári újságíró, ze-

nész földi maradványaira bukkantak a Kolozs 

megyei Szucság településen. A rendőrség felté-

telezése szerint öngyilkosság történt.

Várják az „ezüst” hallgatókat Csíkban

Idén is elindítja az 50 év fölöttieknek szóló Ezüst Akadémia ok-
tatási programot a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
tem (EMTE) csíkszeredai kara. Az egyetem holnaptól szeptember 
22-éig várja a jelentkezőket, ezúttal legtöbb 580 személyt fogad-
nak. Lázár Ede dékán a tegnapi sajtótájékoztatón elmondta: fon-
tosnak tartják, hogy a Székelyföldön ne csak a potenciális hallga-
tókat szólítsák meg, hanem a társadalom minden szegmensével 
kapcsolatot alakítsanak ki. Mivel a program rendkívül sikeres, idén 
kiterjesztik, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön is indíta-
nak csoportokat. Pap Levente dékánhelyettes arról számolt be: a 
meghirdetett 580 főnél jóval többen, akár 800–900-an is bekap-
csolódnának a programba, de nincs ehhez megfelelő befogadó-
képességű terme az egyetemnek. Csíki Adél, az egyetem kommu-
nikációért felelős munkatársa arról számolt be: a 2017/2018-as 
tanévben október elejétől május végéig biztosítanak minőségi ki-
kapcsolódási és fejlődési lehetőséget az 50 év fölötti korosztály 
számára. Minden második hét szerdáján tartanak előadásokat a 
Sapientia EMTE csíkszeredai helyszínén: összesen 14, egyenként 
hatvanperces prezentációval készülnek a szervezők, amelyek vé-
gén lehetőség lesz kérdéseket feltenni, és azokat megvitatni. 

ISZLAI KATALIN

Bardocz két hónapja távozott egy barátja szucsági otthonából
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