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Életképes menedzsment

Korszerű napközi otthon Vámosgálfalván

Megjelent
a Népújság 2018-as
falinaptára!

Keresse az
újságárusoknál!

Mesebeli
kézművesműhely

Kicsi gyermekek öröme a Mikulásjárás. Hát ha még mosolygó is a nagyszakállú, és karosszékbe telepedve
várja az apróságokat! Nos, így várta
őket szombaton a marosvásárhelyi vár
Kádárok bástyájában.

Vámosgálfalvi vendégoldalunk a 6. oldalon

Az idén Vámosgálfalva községben félmillió eurót meghaladó beruházásokat
végeztek, összesen közel két és fél millió lej értékben. A község infrastruktúrájának fejlesztése – aszfaltburkolat,
közművilágítás, szennyvízhálózat –
nagyrészt sikeres európai uniós pályázatok révén, valamint saját költségvetésből valósult meg.

Szer Pálosy Piroska

Múlt héten még folytak az óvoda és új napközi otthon építési munkálatai, amit európai
uniós finanszírozásból kiviteleznek a vidékfejlesztési program révén. Az augusztus 28-án
megkezdett építkezés befejezésére 24 hónap áll
rendelkezésre.
A tervezett munkálatok sorában a nyirkos
épületrész lebontása és újjáépítése, tetőzetcsere,
a tetőtér, a padlózat, homlokterek hőszigetelése,
külső-belső felújítás, épületgépészeti korszerűsítés, központifűtés-rendszer kiépítése, az udvar
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berendezése, zöldövezetek és sétányok kialakítása, kerti bútorzat elhelyezése, kerítéscsere stb.
szerepel. Az óvoda korszerűsítési és bővítési
munkálatainak értéke 444.934 euró, a kivitelezés határideje jövő év december 8-a. Amint az
elöljárók elmondták, az időjárás függvényében
folytatják majd az építkezést, és reményeik szerint jövő ősszel már sikerül felavatni és átadni
az új létesítményt, amely hatvan gyerek napközi
otthonos ellátását teszi lehetővé korszerű körülmények között.

Mózes Edith

____________2.
Emléktáblát
avattak
Puczi Bélának
Budapesten

Emléktáblát avattak vasárnap a budapesti Nyugati pályaudvar falán, Puczi
Béla tiszteletére, aki az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom
idején a magyarok védelmére kelő cigányokat vezette.

____________3.

Párbeszéd

A Szövetségi Képviselők Tanácsa múlt heti ülésén többször elhangzott, hogy az RMDSZ párbeszédet kíván folytatni a román társadalommal, a politikummal, az Ezer év Erdélyben. Száz év Romániában
elnevezésű programmal akarja bemutatni, hogy kik is a magyarok, és
azt, hogy ez a közösség továbbra is értéket akar alkotni szülőföldjén.
Ugyanakkor az is elhangzott, hogy ehhez viszont a gyulafehérvári ígéretek betartására is szükség van. A párbeszédre pedig azért van szükség, mert ha a múlton nem is osztozunk, mindenki által közösnek vélt
jövőt talán teremthetünk, mondta a szövetség elnöke, utalva a közelgő
centenáriumi ünnepségekre és arra, hogy egyesek kötelezni szeretnék
a magyar közösséget, hogy a románokkal együtt örüljön Erdély és Románia egyesülésének.
Mondta ezt olyan körülmények között, amikor a politikusok és a
hisztériakeltő sajtó napi 24 órában azzal riogatják a román közvéleményt, hogy a magyarok le akarják választani Erdélyt Romániáról, és
ki tudja, mit akarnak csinálni vele. Kongatják a vészharangot, hogy
ébren tartsák a félelmet azokban, akik első szóra elhiszik, de azért is,
hogy meggyőzzék azokat, akik nem veszik szentírásnak minden szavukat.
És miközben a magyaroktól féltik az országot, észre sem veszik,
hogy már rég eladták: eladták a korrupciónak, a saját egyéni vagy
(Folytatás a 3. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 56 perckor,
lenyugszik
16 óra 34 perckor.
Az év 346. napja,
hátravan 19 nap.

Ma GABRIELLA,
holnap LUCA és OTÍLIA
napja.
LUCA: latin eredetű női név, a
Lúcia régi magyar alakváltozata.
OTÍLIA: germán eredetű női
név, jelentése birtok, vagyon.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 130C
min. 10C

BNR – 2017. december 11.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,6332
3,9274
1,4739

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
1 g ARANY

157,9528

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

Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Adománygyűjtés nyárádmagyarósi
gyermekeknek

Második alkalommal szervez adománygyűjtést a Maros
megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács (MIET) a Rotaract Téka
Klub partnerségében, ezáltal a Nyárádmagyaróson és környékén élő gyermekek ünnepét teszik szebbé. Az adományokat – ruhaneműt, tartós élelmiszert, játékokat, írószert,
hátitáskát stb. – a Köpeczi–Teleki-ház I. emeletére várják
(Marosvásárhely, Forradalom utca 1. szám). Az ajándékokat december 21-én 15 órakor adják át a nyárádmagyarósi
iskolában. Bővebb tájékoztatás a 0764-817-195-ös telefonszámon.

Mosolygó Mikulás várta a gyermekeket

Mesebeli kézművesműhely

Kicsi gyermekek öröme a Mikulás-járás. Hát ha még mosolygó
is a nagyszakállú, és karosszékbe telepedve várja az apróságokat! Nos, így várta őket
szombaton a marosvásárhelyi
vár Kádárok bástyájában, jó
meleg, hangulatos, amolyan
mesebeli szobában. S aztán
végig követte, ki készíti a legszebb kézimunkát. Kíváncsiak
voltunk rá, így hát meglátogattuk.

Mezey Sarolta

S láss csodát! Nem is egyedül volt,
magával vitte a segédjeit is, a szorgalmas kézműveseket, akik szebbnél
szebb és hangulatosabbnál hangulatosabb ünnepi csecsebecséket készítettek. No, nem egymaguk, hanem a
gyermekekkel együtt. Készült itt almatörzsű, diófejű, vattaszakállú Mikulás,
szép karácsonyfadísz, asztali dísz, újrahasznosított tojástartó alapanyagú
gyertyatartó, olyan kocka, aminek
mind a hat oldalán a Mikulás mosolygott, befőttesüvegből csillámporos
gyertyatartó és mécses. Meglestem, az
üveget aracettel kenték be, s aztán rászórták a csillámport. Persze, hogy
szépen beleragadt. Talán itt volt a legnagyobb tömörülés, merthogy nagyon
szép tárgyak születtek. Az asztal másik
oldalán papírfenyők készültek, díszek.

Aztán egy másik asztalnál kosarat fontak. Az emeleten Székely Lajos faragni
tanította a gyerekeket. S közben a Mikulás figyelt, mosolygott, és sűrűn
fényképeződött a gyerekekkel, akik
verseltek, énekeltek. Cserébe a Mikulás mesét olvasott, és süteménnyel kínált mindenkit. Szóval az unalom
messze elkerülte a Kádárok bástyáját.
Az emeleten kézműves ajándéktárgyak vártak gazdára. Sajnos, az idén
nem sokan keresték fel az árusok
standjait. – Ilyen gyengén sohasem
ment! – mondták is többen. Talán
azért, mert eldugottabb helyre kerültek, s kiestek a vásárlók látószögéből.
Pedig voltak szép varrottasok, kézi-
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munkák, kerámiatárgyak, fafaragványok, jó meleg kötött sapkák, sálak,
kesztyűk, ízléses ékszerek. Nem sok
kelt el belőlük.
– Az idén az önkéntesek között több
középiskolás is akadt, ennek nagyon
örvendünk – tájékoztatott Koreck
Mária szervező. Elmondta, hogy idén
talán kevesebben voltak, mint az előző
években, viszont a hangulat ugyanolyan jó volt, s a gyerekeknek örömet
szereztek.
A marosvásárhelyi Női Akadémia
és a Divers Egyesület által közösen
szervezett jótékonysági kézművesvásáron begyűlt adományokból rászoruló
családokat támogatnak.

XI. Gyöngykoszorúk Gyöngye

A Maros Művészegyüttes december 16-án, szombaton
tartja a hagyományossá vált Gyöngykoszorúk Gyöngye
néptánctalálkozót. A 15 órakor kezdődő gálaműsornak a
Maros Művészegyüttes kövesdombi székháza ad otthont.
A belépés ingyenes. A programot szakmai megbeszélés
egészíti ki, amelyet a kövesdombi Darina étteremben tartanak.

Állatkerti karácsony

Jövő héten, december 18–22. között Állatkerti karácsony
címmel iskolai csoportoknak szervez foglalkozásokat a
marosvásárhelyi állatkert. A tevékenységeken a december
15-ig, péntekig bejelentkező csoportok vehetnek részt. A
pedagógusok a 0746-799-057-es telefonszámon vehetik
fel a kapcsolatot a szervezőkkel.

Férfiakról a Női Akadémián

Négy marosvásárhelyi közismert nő osztja meg férfiakkal
kapcsolatos gondolatait december 13-án 17.30-kor a Női
Akadémia soron következő rendezvényén, a Bernády
Házban. Az eszmecsere résztvevői Farczádi Gabriella, az
Együtt a rákos gyermekekért egyesület vezetője, Zillmann
Zsuzsa, a Herbio cég vezetője, Frunda Csenge jogász, a
MIET alelnöke és Koreck Mária, a Divers Egyesület elnöke, a beszélgetés moderátora. A szervezők 5 lejes adományokat szívesen vesznek. A rendezvény alatt fel lehet
iratkozni az ingyenes táplálkozási tanácsadásra Nagy
Beáta dietetikushoz.

Ünnep a nyugdíjasoknál

A Nyugdíjasok Önsegélyző Egyesülete a téli ünnepek alkalmából ünnepi ebédre hívja tagjait december 18-án 14
órára a Tudor negyedi Dacia komplexumban levő Darina
vendéglőbe. Feliratkozni december 16-ig lehet a helyek
függvényében az egyesület marosvásárhelyi, Bolyai utca
36. szám alatti székhelyén. A részvételi díj 30 lej.

A Kézcsodák karácsonyi vására

A marosvásárhelyi Kézcsodák kézműveskör általános iskolás és középiskolás tagjainak karácsonyi kiállítása és vására
december 17-ig naponta reggel 8 órától este 8-ig tekinthető
meg a Deus Providebit Tanulmányi Ház előterében.

Jogi tanácsadás

December 13-án, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk marosvásárhelyi, Dózsa György utca 9. szám alatti
székhelyén, a II. emeleti 57-es irodában jogi tanácsadást
tart előfizetőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák magukkal előfizetési szelvényüket,
illetve az ügyükkel kapcsolatos minden iratot.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

RENDEZVÉNYEK

Kistemplomba. Énekel Aszalos Enikő, orgonán játszik
Molnár Tünde.

Dedikálás
a Gutenberg könyvesboltban

Adventi hárfaest

Zongoraduó
és énekes-hangszeres est

Rendkívüli
karácsonyi hangverseny

Ma 17 órakor a marosvásárhelyi, főtéri Gutenberg könyvesboltban Szabó Róbert Csaba dedikálja új Vajon
Nagyi és az aranyásók című meseregényét. A verespataki ciános technológia bevezetése elleni küzdelemből
ihletődött könyv illusztrátora Orosz Annabella.
A Musica Sacra fesztivál keretében ma este 7 órakor
zongoraduó estre kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. A nagyérdemű a Mihăilescu Duó – Dragoş és Manulea Mihăilescu – játékát hallgathatja. Műsoron:
Schubert-művek. 13-án, szerdán szintén este 7 órakor
énekes-hangszeres estre várják a klasszikus zene kedvelőit a Gecse utcai (Ştefan cel Mare utca 22. szám)

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia hárfaművésze,
Nagy Emese adventi hárfaestjére várják az igényes
zene kedvelőit december 13-án, szerdán 18 órakor a
Bolyai téri unitárius templomba. Közreműködik Biró Zsuzsanna, a Művészeti Líceum XI. osztályos diákja. A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület által
szervezett rendezvényre a belépés díjtalan.
Jön a karácsony! címmel rendkívüli vokálszimfonikus
karácsonyi hangversenyre kerül sor december 14-én,
csütörtökön a Kultúrpalota nagytermében. Vezényel
Franz Lamprecht németországi karmester, hárfán játszik Nagy Orsolya, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara.
A hangversenyre a 10-es számú bérletek érvényesek.
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Emléktáblát avattak Puczi Bélának Budapesten

Emléktáblát avattak vasárnap a
budapesti Nyugati pályaudvar
falán Puczi Béla tiszteletére, aki
az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom idején a magyarok
védelmére
kelő
cigányokat vezette.

A rendezvényen Setét Jenő, az Idetartozunk Egyesület elnöke azt mondta,
még soha nem hallotta mástól, hogy
olyan világosan fogalmazta volna meg
az identitását, a kötődését, mint Puczi
Béla, aki akkor is ragaszkodott ahhoz,
hogy egyszerre magyar és cigány is,
amikor kínozták. Ez nagy helytállás –
tette hozzá.
Setét Jenő szerint az oktatásban eltagadják a romák részvételét, például a törökök elleni küzdelemben, az 1956-os

forradalomban és szabadságharcban
vagy a rendszerváltásban. Kijelentette,
hogy az elkövetkezendő években folyamatosan emlékeket állítanak majd azoknak, akikre büszkék lehetnek.
Kadét Ernő, a Roma Sajtóközpont
munkatársának visszaemlékezése szerint
Puczi Béla tiszta gondolkodású, büszke,
kemény, egyszerű munkás cigány volt.
Amikor ki kellett állni, akkor nem fordított hátat, gondolkodás nélkül segített,
mert ő is magyarnak érezte magát – fogalmazott, megjegyezve, Magyarországra menekülése után tapasztalta meg
először, milyen kitaszított cigánynak
lenni.
Közlése szerint Puczi Béla szégyellte
magát, amiért Magyarországról nem tudott segíteni Erdélyben maradt családjá-

nak. Az 1990-es marosvásárhelyi magyarellenes pogrom idején a magyarok
védelmére kelő romák azt kiáltották:
„Ne féljetek, magyarok, mert itt vannak
a cigányok!”
A roma csapat egyik vezetője Puczi
Béla volt, akit megtorlásul börtönbe zártak és megkínoztak. Amikor Magyarországra menekült, nem hősként, hanem
román cigányként tekintettek rá. Sok hányattatás után 2009-ben hajléktalanként
halt meg Budapesten.
Idén nyáron Puczi Béla tisztelői egy
emléktábla felállítása céljából közadakozást kezdeményeztek, amely sikeresen
zárult. Az alkotást Kállai András szobrászművész társadalmi munkában készítette el, és a MÁV hozzájárulása után
helyezték el a Nyugati pályaudvar falán.

Ország – világ
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Az ellenzéki pártok is
csatlakoztak a tüntetésekhez

A jobbközép ellenzéki pártok vezetői is csatlakoztak
vasárnap a hetek óta zajló kormányellenes tüntetéssorozathoz, amelyet az igazságszolgáltatatás függetlenségének
védelmében
hirdettek
meg
korrupcióellenes jelszavakat hangoztató Facebookcsoportok. Az ellenzéki összefogást a demonstrációkat szervező civil szervezetek vezetőivel közös
sajtóértekezleten Ludovic Orban, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke, Dan Barna, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és Dacian
Cioloş volt miniszterelnök jelentette be, majd mindannyian kivonultak a kormánypalota előtti térre, ahol
vasárnap este is több ezer tüntető gyűlt össze. A pártpolitikusok korábban azt mondták: azért nem mutatkoznak a tüntetéseken, hogy ne vádolják őket
populizmussal, a demonstráció kisajátításának szándékával. Az ellenzék azzal vádolja a PSD-ALDE koalíciót, hogy az átszervezéssel politikai befolyása alá
akarja vonni az igazságszolgáltatást, megakadályozandó korrupt politikusaik felelősségre vonását. (MTI)

Októberben
10,6%-kal nőtt a reálbér

Októberben 10,6 százalékkal volt magasabb a reálbér
az egy évvel azelőttihez mérten – közölte az országos
statisztikai intézet. A bruttó átlagbér 3327 lej volt októberben, ami 0,7 százalékkal volt nagyobb az előző
havinál. A nettó átlagbér elérte a 2392 lejt, ami tavaly
októberhez képest 13,5 százalékos növekedést jelent.
A 10,6 százalékos reálbér-növekedés kiszámításakor
figyelembe vették az inflációt. A legmagasabb béreket
az információtechnológiai ágazatban jegyezték, ott a
dolgozók nettó átlagbére elérte a 6054 lejt. A legalacsonyabb fizetések – 1415 lej – a vendéglátóiparban
voltak. A munkaügyi minisztérium adatai szerint 2010ben még 1391 lej volt a nettó átlagbér, ami azt jelenti,
hogy körülbelül 70 százalékkal nőtt 2010-től idén októberig. Január 1-től újabb mintegy 25 százalékkal
nőnek a bruttó bérek, aminek nagy része abból fakad,
hogy a kormány a társadalombiztosítási járulékok fizetésének kötelezettségét áthárította teljes egészében a dolgozókra. (MTI)

Jeruzsálem státusza
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lyezik Jeruzsálembe, amelyet Izrael fővárosaként ismer el.
Az EUObserver brüsszeli hírportál
korábban arról írt diplomáciai forrásokra
hivatkozva, hogy az EU a magyar és a
Európa számára is kulcsfontosságú, a cseh kormány ellenállása miatt nem tuharcok pusztítása elől ugyanis milliók dott a múlt héten közös elítélő nyilatkomenekülnek a kontinensre, ami jelenleg zatot elfogadni Trump lépése után, s így
az EU legnagyobb problémáját jelenti. azt végül Mogherini a saját nevében adta
ki.
A párbeszéd kényszere

Két állam, egy főváros?!

A bírálatokkal szemben éppen
hogy lehetővé teszi a közel-keleti
békét Donald Trump amerikai
elnök előző heti döntése, amellyel
elismerte Jeruzsálemet Izrael fővárosának – jelentette ki BenjáA közös sajtótájékoztatón Mogherini Erdogan „terrorállamnak” minősímin Netanjahu izraeli kormányfő
kijelentette,
az unió szerint egyedül a tette Izraelt
hétfőn Brüsszelben, hozzátéve,
kétállami
megoldás
jelentheti a konflikreményei szerint az Európai Unió
Recep Tayyip Erdogan török államfő
tus lezárását, és elismételte, hogy Jeru- vasárnap a közép-törökországi Sivasban
is követi az amerikai példát.

Esélyt a békének

„A lépés nem akadályozza, hanem lehetővé teszi a békét, a béke alapja
ugyanis a valóság elismerése” – közölte
Netanjahu, mielőtt Federica Mogherini
uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselővel megkezdte megbeszélését. Netanjahu később részt vett az uniós
tagállamok külügyminisztereinek informális munkareggelijén.
Elmondta, arra számít, hogy az amerikai példát követve a jövőben az európai
országok többsége is Jeruzsálembe fogja
költöztetni a nagykövetségét.
Jeruzsálem háromezer éve a zsidó nép
fővárosa, hetven éve pedig Izraelé, és aki
ezt nem ismeri el, az „tagadja a történelmi igazságot” – szögezte le.
Netanjahu arról is beszámolt, hogy az
Egyesült Államok új békejavaslaton dolgozik, és ennek kapcsán úgy fogalmazott, véleménye szerint „adni kellene
egy esélyt a békének”. Mint mondta, a
legfontosabb ugyanakkor az, hogy „a palesztinok végre elismerjék a zsidó államot, és hogy annak van fővárosa,
amelyet úgy hívnak, hogy Jeruzsálem”.
A miniszterelnök emellett az európai–
izraeli együttműködés fontosságát és
szükségét hangsúlyozta a biztonság, a
gazdaság és az innováció területén, rámutatva, hogy ez országa mellett az EU
számára is rendkívül lényeges.
Aláhúzta: Izrael a Közel-Kelet legnagyobb hatalma, amelynek fellépése akadályozza az iszlamista fegyveres
szervezetek térségbeli térnyerését, s ez

zsálem státuszát a feleknek közvetlen
tárgyalások útján kell rendezniük, amelyeket mihamarabb meg kell kezdeni.
Hozzátette, az EU fokozni fogja erőfeszítéseit a békefolyamat felújítása érdekében, hogy tartós, átfogó megoldást
lehessen tető alá hozni, és ezért Mahmúd
Abbász palesztin elnököt is meghívták
az uniós külügyminiszterek értekezletére, januárra.
„Most a legrosszabb, ami történhet, az
a feszültség és az erőszak fokozódása” –
mondta a főképviselő, élesen elítélve a
támadások mindegyikét a zsidók, Izrael
és az izraeli állampolgárok ellen.
Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter rámutatott: a közel-keleti helyzet
rendezése egyedül párbeszéd és a két
állam elismerése útján lehetséges. Hozzátette, amerikai kollégája előző héten
nem beszélt Washington új békejavaslatairól, és ha továbbra sincs előrelépés,
akkor az EU-nak kellene a kezdeményezés élére állnia.
„Jeruzsálem egyszerre Izraelnek és a
jövőbeli palesztin államnak is a fővárosa
lehet, de ezt a két félnek kell megtárgyalnia” – közölte Didier Reynders, a belga
diplomácia vezetője, és a találkozón hasonló véleményének adott hangot mások
mellett Alan Duncan brit külügyi államtitkár is.
Izraeli miniszterelnök huszonkét éve
nem járt hivatalosan Brüsszelben.
Múlt héten Mogherini, illetve az EU
több tagállama is elítélte Donald Trump
döntését, miszerint az Egyesült Államok
izraeli nagykövetségét Tel-Avivból áthe-

a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja
(AKP) helyi rendezvényén „terrorállamnak” minősítette Izraelt – számolt be az
Anadolu török állami hírügynökség.
Erdogan felszólalásában leszögezte:
Törökország nem bízza Jeruzsálemet
egy „gyerekgyilkos ország kegyelmére”.
Ankara továbbra is az „elnyomottak oldalán áll” a „megszálló” Izraellel szemben – tette hozzá a palesztinokra utalva.
A török vezetésből heves, elítélő reakciót váltott ki, hogy Donald Trump amerikai elnök szerdán Jeruzsálemet ismerte
el Izrael fővárosának, és a tel-avivi amerikai nagykövetség átköltöztetését kezdeményezte. A bejelentés miatt sok ezer
palesztin tüntetett Jeruzsálemben és a
térség más városaiban, az izraeli rendfenntartók pedig gumilövedékekkel és
villanógránátokkal oszlatták a tiltakozásokat. Ankara szerint az amerikai döntés
felháborodást vált ki az egész muzulmán
világban, és „lángba borítja” a térséget.
A török államfő vasárnap nyomatékosította: országa jogi keretek között folytatja a küzdelmet az amerikai lépés ellen.
Egyúttal emlékeztetett, hogy az Iszlám
Együttműködés Szervezete (OIC),
amelynek Törökország a soros elnöke,
szerdán Isztambulban rendkívüli ülést
tart. „Trump döntését egyáltalán nem
lesz olyan könnyű megvalósítani” –
hívta fel a figyelmet Erdogan.
Törökország és Izrael többéves szünet
után, 2016 júniusától kezdődően állította
helyre diplomáciai kapcsolatait. (híröszszefoglaló)

Bővítik a börtönök
alkalmazottainak számát

Tudorel Toader igazságügyi miniszter hétfőn Vasluiban bejelentette, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben dolgozó személyzet számának növelését
elrendelő kormányhatározatot még ezen a héten elfogadják, illetve a túlórák kifizetését is jogszabállyal
készülnek megoldani. A miniszter ugyanakkor bejelentette: Prahova és Buzău megyékben új börtönök
épülnek, hamarosan pedig az alkalmazottak számára
továbbképzési központot hoznak létre. A Vaslui megyei börtön személyzete nemrég azért tüntetett, mert
a dolgozók szerint a börtönparancsnokság vezetősége nem hajlandó megoldani a rendszer problémáit.
A Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Parancsnokságának dolgozóit tömörítő szakszervezetek az igazságügyi miniszter sürgős közbelépését
kérték, miután a vasluii börtön dolgozói nem mentek
be dolgozni, a munkaerőhiányra és a kifizetetlen túlórákra hivatkozva. (Mediafax)

Párbeszéd

(Folytatás az 1. oldalról)
csoportérdekeket követő politikusoknak, akik „tesznek”
az oly sokat emlegetett nemzeti érdekre, miközben ádáz
harcot vívnak a hatalomért.
Nagy fába vágta a fejszéjét az RMDSZ elnöke, amikor velük próbál párbeszédet folytatni, akik közül nem
egy az országból akarta kiutasítani, csak mert azt
mondta, hogy nem tud azonosulni a románok örömével.
Ahhoz, hogy ez az érzés változhasson, valóban arra
lenne szükség, hogy betartsák mindazt, amit Gyulafehérváron a nagy egyesülés alkalmával ígértek. Vagyis
„teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által
saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással
és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzá tartozó
egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a
törvényhozásban és az ország kormányzásában.
Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot
az ország összes felekezetének.”
Ha ezek megvalósulnának, akkor talán közös terveket
is lehetne készíteni, mert egy társadalom csak közös tervek által lehet sikeres. Az RMDSZ és az erdélyi magyarság azt szeretné, hogy olyan országgá váljon Románia,
amelyben a magyarok is otthon érezhetik magukat, megőrizhetik identitásukat, ahol az életszínvonal emelkedésére is adottak a lehetőségek.
Ám amíg az is kiváltja egyes parlamenti képviselők
haragját, ha egy-egy törvénymódosításba bekerül az
RMDSZ javaslata, amely lehetővé teszi például a kisebbségi közösségeknek új oktatási intézmények létrehozását törvény által, nem nagyon lehet párbeszédről
beszélni.
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Petőfi-szobrot avattak Marosszentgyörgyön

A költő visszatért

December 9-én Marosszentgyörgy központjában, az iskola előtti parkban felavatták
nemzeti költőnk köztéri szobrát. A nagyközségben a szobrok
tekintetében
ezzel
helyreállt az egyensúly, hiszen a Szent György- és a
Constantin Romanu Vivu-szobor társaságában ott lesz a
Petőfié is, Bálint Károly marosvásárhelyi szobrászművész
alkotása.

Mezey Sarolta

munkra, amikor a szobor köré ennyi
ember sereglik össze. Jelzése
annak, hogy érdemes dolgozni, az
utókor számára maradandó értékeket teremteni. Tíz évvel ezelőtt a
választási kampányban mondtam,
hogy Istennel lelkesen szolgálom a
település lakóit, magyarokat, románokat, romákat egyaránt. Köszönettel tartozom a marosszentgyörgyieknek, hogy ez sikerült.
Most itt állunk Petőfi szobra mellett, aki visszatért Marosszentgyörgyre, hiszen egykor áthaladt a
településen. Büszkén állíthatjuk,
felsorakoztunk azon települések
közé, ahol szobrot állítottak neki.
Köszönet a támogatóknak, anyaországiaknak, helyieknek, akik hozzájárultak a szoborállításhoz –
fogalmazott Sófalvi Sándor Szabolcs, hozzátéve, hogy a támogatók
között nemcsak magyarok, hanem
román nemzetiségűek is vannak, a
helyi tanácsban pedig ellenszavazat
nélkül fogadták el a szoborállításról
szóló határozatot. Ez azt jelenti,
hogy a községben jó egyetértésben
élnek a nemzetiségek, s e multikulturalitásért nem hiába érdemelték ki
egymás után kétszer is a kulturális
falu címet.
– A szobor talapzatán „Istenünk
és hazánkért!” felirat áll, idézet Petőfi Sándor Föl a szent háborúra
című, 1849 júniusában írt verséből.
Ennek szellemében mindent, amit
teszünk, Isten dicsőségére kell tennünk, s ott kell helytállnunk, ahová
születtünk. Köszönet és hála, hogy
felavathattuk az első magyar vonatkozású köztéri szobrot – fogalmazott a polgármester.

Az ünnepségre Sófalvi Sándor
Szabolcs polgármester és Birtalan
István alpolgármester meghívására
nagy számban gyűltek össze az ünneplők a községből, Marosvásárhelyről és Magyarországról. Jelen
volt Percze László, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának
konzulja, több politikai és egyházi
személyiség, Lakatos Mihály, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
kultúráért felelős államtitkárságának osztályvezetője, dr. Szabó
Tamás, Jászberény polgármestere,
Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy
polgármestere, Eke László, Kávás
polgármestere, Duka Gábor, a szlovákiai Dunakarva polgármestere,
dr. Vass Levente képviselő és
Novák Csaba Zoltán szenátor, dr.
Makkai Gergely, Marosvásárhely
alpolgármestere, továbbá a Szent
György Lovagrend Marosszéki Priorátusának tagjai, a Marosszéki Vitézi Rend tagjai, lelkészek.
A szobor körül Miholcsa József
vezetésével a XV. Mátyás hagyományőrző huszárezred tagjai, valaEgy nemzet vagyunk
mint mezőpaniti és gyergyószentmikPercze László, Magyarország
lósi huszárok sorakoztak fel.
Csíkszeredai Főkonzulátusának
„Istenünk és hazánkért!”
konzulja dr. Semjén Zsolt miniszterSófalvi Sándor Szabolcs polgár- elnök-helyettes gondolatait tolmámester évekkel ezelőtt – a község- csolta.
– Kőbe véssünk mindent, amit
fejlesztés, beruházások, pályázatlebonyolítások mellett – álmodta szeretnénk, hogy az idő vasfoga ne
meg, hogy Petőfi-szobrot állítsanak kezdje ki. Szobrot öntünk annak
emlékére, akit nemcsak hogy nem
a községben.
– Nagy öröm és dicsőség szá- akarunk elfelejteni, hanem akit fa-

lainkra kívánunk állítani, mint őrszemet, aki hangtalanul és mozdulatlanul is, mintegy szüntelenül
kiáltja: Istennek hála vagyunk, és
egy nemzet vagyunk! Petőfi magyar nemzetünk emblematikus
alakja, saját lehetőségeit, képességeit felhasználva küzd a nemzet
szabadságáért és megmaradásáért.
Igazi őrszem, aki költeményein keresztül most sem hallgat. Ma is kiáltja felénk Magyar vagyok című
versében: „Magyar vagyok. Büszkén tekintek át/ A multnak tengerén,
ahol szemem/ Egekbe nyúló kősziklákat lát,/ Nagy tetteidet, bajnok
nemzetem./ Európa színpadán mi is
játszottunk,/ S mienk nem volt a
legkisebb szerep”. Köszönjük, hogy
a szoborállítással is megvallják a
magyar nemzetbe vetett hitüket, s
kifejezik a szülőföldjükön való élni
akarásukat – hangzott a miniszterelnök-helyettes üzenete.
Lakatos Mihály Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének üzenetét tolmácsolta.
– Szobrot állítottak, mert szükségük van mindarra, amit a költő személye jelent. Szükségük van
műveire, verseire, élete történetére,

nye szerint az igazság nem fekete és
nem is fehér, nem angyalok és ördögök harca, az igazságügyi reform
valós kérdése, hogy képesek lesznek-e konszenzusra jutni a törvényhozás, a társadalom és a szakmai
szervezetek képviselői.
Ezek után, a tiltakozáshullámot
kiváltott igazságügyi törvények
módosítása kapcsán kérdéseket fogalmazott meg, amelyek minden logikusan gondolkodó, nem zsigerből
gyűlölködő, minden, a kormánypártok oldaláról jövő kezdeményezést
elutasító ember számára jogos és logikus kérdések.
– Miért baj az, ha a Legfelsőbb
Bírói Tanácson belül elkülönítik
a bírák és ügyészek dolgait, és
külön is üléseznek?
– Miért baj az, ha az ügyészek
nem szólnak bele a bírák dolgaiba, és fordítva?
– Miért baj az, hogy a karrierépítés esetében két évről négy évre
növelik az ügyészek, bírák képzésének az idejét?
– Miért baj az, ha arról kell nyilatkoznia egy ügyésznek vagy bírónak, hogy nem dolgozott együtt
a Securitatéval a régi rendszerben, és hogy ma sem működik
együtt a hírszerzéssel és a titkoszszolgálattal?
– Miért baj az, ha az alkotmány
egy mondatát átemelik a tör-

vénybe úgy, hogy nem tesznek
hozzá semmit, és nem vesznek el
belőle semmit?
– Miért baj az, ha az igazságszolgáltatás piramisának csúcsán a

Az igazság nem angyalok és ördögök harca

Kelemen Hunor kérdései

Az igazságügyi reformról
szólva jelentette ki Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi
elnöke az RMDSZ Szövetségi
Képviselők Tanácsának múlt
heti ülésén, hogy az RMDSZnek nem áll szándékában politikai függőséget kialakítani,
illetve a korrupcióellenes harcot akadályozni.

Mózes Edith

Mint mondta, nem tartja helyesnek, hogy a vita során bárki az abszolút igazság birtokosa szerepében
tetszelegjen. Egyetlen olyan kérdés
sincs a társadalomban, amelyet ne
lehetne időnkét újratárgyalni, nem
lehetnek olyan problémák, amelyeket ne kellene évről évre felülvizsgálni. „Az igazságszolgáltatást nem
azért akarjuk újragondolni, hogy a
politika alá rendeljük, hanem azért,
hogy a hatalmi ágak szétválasztása
megtörténjen. Azért van szükség reformra, hogy korrigálni lehessen
mindazt, ami az elmúlt években elromlott. Semmilyen szándékunk
politikai függőséget kialakítani, a
korrupcióellenes harcot akadályozni. Jó lenne, ha mindannyian
ugyanazt gondolnánk a jogállamiság alatt, mégpedig azt, hogy be
kell tartani a törvényeket” – hangsúlyozta Kelemen Hunor. Vélemé-

a szabadságért bejárt útjára, csatáinak emlékezetére. Mindarra, amit
szüleink, nagyszüleink nemzedékének jelentett itthon és otthon és
szerte a nagyvilágban. Szükségünk
van az egyik, a költő által leginkább
megtestesített érzésre: a reménységre is. Önök mernek Petőfi szemébe nézni, magasra emelik a
zászlót, amely aláhanyatlott a segesvári csatatéren, és áldó imádság
mellett mondják el szent nevét. A
marosszentgyörgyiek, amikor szobrot állítanak a költőnek, őrzik azt a
köteléket, amely egymáshoz kap-

Fotó: Nagy Tibor

csol bennünket – fogalmazott Balog
Zoltán miniszter.
A szobor leleplezése után többen
felszólaltak, az egyesített kórus –
Simon Kinga vezetésével – Petőfi
megzenésített verseiből énekelt,
Palkó Réka Baricz Lajos Petőfi
most is él című költeményét szavalta el, a Kistáltosok gyermekegyüttes Petőfi Nemzeti dal című
versét adta elő. A helyi lelkészek
megáldották a szobrot, elhangzottak
a himnuszok, majd koszorúzás következett. Ezalatt az alsósófalvi fúvószenekar játszott.

Nem közpénzből, támogatásokból

A szobrot támogatásokból és nem közpénzből állították, összértéke
meghaladta a 35 ezer eurót.
A több száz támogató között kiemelt támogatók: Magyarország kormánya, dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, a Nemzeti Kulturális Alap, Jászberény Önkormányzata,
Kecskemét Megyei Jogú Város, Kovács Dezső, Zalaszentgyörgy polgármestere és családja, a jászberényi Déryné Vegyes Kar Közhasznú
Egyesület.
A bronzszobor 346 kg, 150 cm magas, a székelyudvarhelyi Selwerk
öntöde öntötte ki, a talapzat masszív, Horvátországból származó kanfanár mészkő, súlya 3650 kg, a Kovászna megyei Kamen Ro Kft. munkája, tervezte a Proiect Kft.
bírót látjuk, és nem a bírót és az
ügyészt?
– Miért baj az, ha az Alkotmánybíróság döntéseit be akarják
vinni a különböző kódexekbe a
törvényhozók? Látott-e még valaki olyan országot, ahol egy alkotmánybírósági döntést nem
vittek be a törvénybe és nem alkalmazták?
– Miért baj, ha a bírói és ügyészi
korrupciót vizsgáló bírói tanácsot a
Legfelsőbb Bírói Tanács nevezi ki?
Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, ezekről beszélni kell, majd
elmondta, hogy az RMDSZ nem támogatta azt, hogy egyszerre kapjanak fizetést és nyugdíjat a
nyugdíjazásukból visszaalkalmazott ügyészek és bírák, amint azzal
sem értett egyet, hogy nemcsak ők,
de családtagjaik is ingyenes orvosi
ellátásban részesüljenek mind a
munkaévek alatt, mind pedig nyugdíjazásukat követően. De nem ért
egyet azzal a módosítással sem,
amely megvonja az államfő egyszeri vétójogát a legfelsőbb bíróság
elnökének, alelnökeinek és a főügyészek kinevezésekor, s hogy az
államfőt kivegyék abból a körből,
amely kinevezi a legfőbb ügyészt.
Az RMDSZ elnöke szerint ma
vannak olyan kérdések, amelyeket
újra kell gondolni, és meg kell oldani. „Nem azért, hogy az igazságszolgáltatást
a
politikának
alárendelje valaki, nem erre van
szükség. A hatalmi ágak szétválasztására van szükség, arra, hogy mindenki a saját területén, saját

felelősségének a tudatában, a saját
kompetenciái között hozza meg a
döntéseket, végezze el a feladatát.
És ha vannak javaslatok, bármelyik
oldalról is jönnek, azokat meg kell
vitatni és döntéseket kell hozni.”
Kelemen Hunor azzal sem ért
egyet, hogy megbélyegezzék egyik
vagy másik oldalról azokat, akik
másképp gondolkodnak. „Legkönynyebb valakire rányomni a bélyeget, azt mondani, hogy akadályozza
a korrupcióellenes harcot, vagy azt
mondani, hogy alá akarja rendelni
az igazságszolgáltatást a politikának, azt mondani, hogy amit tesz,
az elvetemült gazemberség.” Véleménye szerint ettől kellene megóvnia a társadalomnak saját magát
mindenekelőtt, „mert ezekből a
megbélyegzésekből soha semmi jó
nem születik” – összegzett az
RMDSZ elnöke, hozzátéve, azért
beszélt ezekről a dolgokról, hogy
„lássuk, az igazság nem fehér és
nem fekete. Nem úgy van, hogy
egyik oldalon ülnek az angyalok, a
másik oldalon ülnek az ördögök. Az
nem úgy van, hogy az angyalok és
az ördögök egymással harcolnak.
Azt gondolom, hogy van igazság
egyik oldalon is, van igazság a
másik oldalon is. A kérdés az, hogy
a parlament és a társadalom vagy a
társadalom és a parlament, a törvényhozók, a szakmai szervezetek
képesek lesznek-e egy olyan kvázi
konszenzust kialakítani, ami az
igazságszolgáltatást valóban hatékonnyá, gyorssá, megbízhatóvá
teszi és így is működteti a következő időszakban”.
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Erdélyért Életműdíjat kapott Csíky Boldizsár

„Az erdélyi szellem arisztokratája – és plebejusa”

Az RMDSZ, a Kós Károly Akadémia Alapítvány, valamint a
Communitas Alapítvány által
alapított Erdélyért Életműdíjat az idén a marosvásárhelyi
Csíky Boldizsár zeneszerző, a
Marosvásárhelyi Állami Filharmónia egykori művészeti
titkára, majd igazgatója, a
Kemény Zsigmond Társaság
elnöke, a város kulturális
életének egyik legismertebb
személyisége vehette át.
A díjátadó ünnepségre péntek
este a Kultúrpalota kistermében került sor, ahol a méltatók közül elsőként Markó Béla
köszöntötte az idén októberben 80. életévét betöltött művészt.

Kaáli Nagy Botond

– Az RMDSZ harmadik alkalommal ad Erdélyért életműdíjat egy kiemelkedő
erdélyi
magyar
alkotónak: 2015-ben Kántor Lajost,
2016-ban Egyed Ákost díjaztuk.
Nem latinul, hanem magyarul neveztük meg ezt a díjat, mert olyan
alkotókat kívánunk kitüntetni, akik
életművük által Erdélyért cselekedtek: aki itthon alkot, az Erdélyért is
cselekszik. Csíky Boldizsár zeneszerző a jelentős erdélyi alkotók so-

rába tartozik, az az ember, aki folyamatosan cselekedni próbált
azért, hogy más legyen a jövőnk
Marosvásárhelyen, Erdélyben, Romániában. Életművében, alkotásaiban sem tud szabadulni ettől a
kihívástól. Impozáns lista tartalmazza a műveit, köztük az Erdélyi
rapszódiát, a Gulág című memoriálszimfóniai szerzeményét. Alkotásai
ezer szállal kapcsolódnak művészeti múltunkhoz, történelmi dilemmáinkhoz. Közéleti szerepvállalását
közelről szemlélhettem: a nehéz
években, ‘89 után olyan személyisége volt Marosvásárhelynek, aki
nagyon sokat tett kilátástalannak
tűnő időkben is azért, hogy ez a
város békésen megélhesse a maga
kultúráját, és ne szakadjon meg az
a párbeszéd, amely a város két nagy
közössége között zajlik. A Pro Európa Liga társelnökeként, a KZST
elnökeként és közvetlenül is megtapasztalta a politikai kihívás fontosságát: a kilencvenes években két
mandátumon át városi tanácsosként
is dolgozott. Van, aki úgy érzi, hogy
ezáltal csonkulnak az alkotó energiái, én azonban úgy gondolom,
hogy ezek a vállalások hozzáadtak
művészete mélységéhez.
– Nem számítottam arra, hogy
ennyire nehéz lesz zárt formába önteni gondolataimat – mondta mélta-

Átadták a Látó-nívódíjakat

tóbeszéde során Selmeczi György. –
A barátság és tisztelet ezen fokán
idősődő művészemberek túl vannak
a szabályos méltató gondolatok világán. Csíky Boldizsár eddigi életműve olyan sokrétű és gazdag, mint
a személyisége. Sokan vannak, akik
egy művét sem hallották, mégis
mindenki tudja, hogy ki ő. Mondhatjuk, az erdélyi szellem arisztokratája – a szó leggazdagabb
értelmében. Elődeinek szellemi hagyatéka, tudása, látóköre, műveltsége felhatalmazza erre, a tehetség,
a moralitás, a stílus pedig az arisztokrata művész szentháromsága.
Derű és játék, hobbi és kedvtelés,
spiritualizmus nélkül nincsen alkotás. De azt is mondhatjuk: Csíky
Boldizsár az erdélyi magyar szellemi élet plebejusa – a harc, a kitartás embere, az értékek mindenkori
szószólója, ombudsmanja, a közösség természetrajzának ismerője, betegségeinek orvosa. Egész vezetői
pályáját az erény és a taktikai érzék
virtuóz egyensúlya jellemzi. Szerzeményeire a népi források, a népzenei inspirációk, de teljes alkotói
szuverenitás is jellemző: erdélyi intonáció európai távolságban. Mindenki erre törekszik, de nagyon
keveseknek sikerül. Életművének
szinte mindegyik darabja ékes bizonyíték arra, hogy van élet Bartók

Alkotói világok találkozása

Mit jelent a mostani irodalmi
életben pályakezdőnek lenni,
hogyan tér át egy kétkötetes
költő a prózaírásra, mire jó az
alkotói szünet, és milyen költőként valaki más bőrébe
bújni? – egyebek között
ezekre a kérdésekre születtek
izgalmas válaszok az idei
Látó-nívódíjak szombat délutáni átadóján.

Nagy Székely Ildikó

A szépirodalmi folyóirat szerkesztősége huszonhatodik alkalommal ítélte oda a rangos kitüntetést a
Látóban publikált szerzők legjobbjainak: György Alidának, Székely
Örsnek, Szöllősi Mátyásnak és Parti
Nagy Lajosnak. A marosvásárhelyi
irodalombarátok körében hagyományosnak számító, felolvasással egybekötött rendezvénynek a Yorick
Stúdió adott otthont.
Az együttlét első perceiben Kovács András Ferenc főszerkesztő elárulta,
hogy
bár
a
díj
negyedszázados története alatt volt,
amikor vitát szült, hogy kit illet
meg leginkább az elismerés, ezúttal
egyhangú döntés született. KAF
emlékeztetett arra, hogy korábban
líra, próza, esszé, illetve debütkategóriában osztották ki a nívódíjakat.
Az idei kitüntetettekkel – akik között két fiatal, kötettel még nem
rendelkező tehetség is szerepelt – a
lap legújabb munkatársa, Varga
László Edgár beszélgetett.

Új hangok útja
– Milyen mostanában debütálni,
hogyan kell elkezdeni részt venni az
irodalmi életben? Hogyan választja
ki a pályakezdő költő, hogy a számos irodalmi lap közül melyikhez
küldje alkotásait? – kérdezte elsőként Székely Örstől a moderátori
szerepnek lazán, humorosan eleget
tevő Látó-szerkesztő.
– Amikor ebbe belecsöppentem,
az volt számomra az elsődleges kritérium, hogy melyik lapnak tetszik
a felhozatalom, illetve mennyire

működik a lapnál a tehetséggondozás, gördítenek-e akadályt a közlés
útjába, csak két hónapot vagy fél
évet kell válaszra várnom – sorolta
a praktikus szempontokat az alkotó,
aki kolozsvári egyetemistaként saját
lap indítását is bevállalta, ez pedig
a költői léthez is egyfajta lökést,
biztonságot adott.
György Alida szintén a fiatal alkotók táborába tartozik.
– Még nagyon kezdőnek érzem
magam, egyelőre csak tanulom, hogyan kell tájékozódni ebben a világban – vallotta be, majd azt is
megjegyezte, hogy a Helikon irodalmi portál tudósítójaként kapja
ezen a téren a legtöbb pluszot.
Szöllősi Mátyás korábban két
verseskötetet jelentetett meg, majd
öt év szünet után tavaly prózakötettel jelentkezett. A moderátor ennek
miértjére kérdezett rá. Az alkotó elárulta, hogy korábban is írt prózát,
csak nem publikálta. A második
verseskötet beszédmódja, narratív
jellege már előrevetítette a prózakötet megszületését, ezt mások is je-

lezték – tette hozzá, majd így fogalmazott:
– Nem volt ez egy túlgondolt
dolog. Az öt év szünet az elbeszélések megírására szolgált, de közben
verset is írtam, és remélem, hogy az
elkövetkezőkben újra lesz verseskötetem is.

A Létbüfé „felépülése”
Parti Nagy Lajos 14 év szünet
után idén publikálta Létbüfé című
legújabb verseskötetét. Az elmúlt
két évben csak ezzel a kötettel foglalkozott, így Varga László Edgár
arról kérdezte, milyen érzés ennyi
ideig főfoglalkozású költőnek lenni,
illetve hogyan lehetett könyvbe
gyúrni a csaknem másfél évtized
alatt felgyűlt rengeteg anyagot.
Az alkotó elmondta, hogy az elmúlt 14 évben a mostanra kötetté
formálódó töredékeket írta, bár lírai
alteregója, Dumpf Endre alakja korábbi köteteiben is feltűnt.
– A költészet fontosabb számomra, mint hogy szabványban
csináljam – tette hozzá a publikálás

Balról jobbra: Kovács András Ferenc, Parti Nagy Lajos, Szöllősi Mátyás, György
Varga László Edgár

után. Ehhez kellett a plebejus kiállás,
a
nyitottság, az ostobák derűs kiismerése. Ugyanakkor az erdélyi
kultúra szolgálója is: az erdélyi
önbecsülést szolgálja. Puszta jelenléte
mindenkor szembeszegült a provincializmussal. Szolgálta a zenekart,
amely mindig Vásárhely presztízsének fokmérője volt. Szolgálta a közönséget – nem kiszolgálta. A
kortárs zenei minőség első számú
utolsó mohikánja: az őrző. Egy
nagy művészt köszöntünk: olyant,
akinek még van érzéke a nagysághoz és a minőséghez egyaránt. Köszöntjük az arisztokratát, a
plebejust, a szolgálót, Csíky Boldizsárt! – mondta Selmeczi György,
majd Kelemen Hunor, az RMDSZ
szövetségi elnöke Markó Béla, a
Kós Károly Akadémia elnöke és Takács Csaba, a Communitas Alapítvány elnöke társaságában átadta a
díjat, Gyarmathy János marosvásárhelyi szobrászművész Magvető
című alkotását.
– Fontos nekem ez a díj, és hálás

nélküli időszak kapcsán, majd azt is
megjegyezte, hogy a prózaíráshoz
részben a kalandvágy vezette. Új
verseskötetének darabjai az évek
során „egymás mellett léteztek,
gyűltek, dolgoztak egymással”.
– Ez olyan, mint amikor egy
ember tíz évig épít egy házat, közben folyamatosan karbantartja, legalábbis mindegyre bemegy – tette
hozzá Parti Nagy Lajos, aki szerint
új kötetét egy hét alatt is össze lehetett volna dobni, de akkor nem
lett volna megelégedve vele.
– Ez a másfél éves munka fontosabb volt nekem, mint a nyilvánosság – szögezte le.

Terek, képek és a költő bőre
– Fontos egy alkotónak, hogy hol
van? – indította a második kérdéskört Székely Örssel a moderátor.
– Ez alkati kérdés. Nekem nagyon fontos, hasznos. Nemcsak a
közegek sokfélesége, hanem maga
a tér is nagyon meg tud fogni, amit
látok – válaszolta a fiatal költő, aki
útban Marosvásárhely felé is a
spontaneitásra hagyatkozott, a stoppolás után váratlanul vonatra váltott. Varga László Edgár a
továbbiakban arról faggatta, hogy
mikor és hol tervezi megjelentetni
első kötetét. Székely
Örs elmondta, hogy
jövőben
szeretne
verseskötettel debütálni, és olyan konstr u k c i ó b a n
gondolkozik, hogy
műve mind az erdélyi, mind a határon
túli közönséghez eljusson. A címet egyelőre nem árulta el,
verseiből pedig stílusosan a telefonjáról
olvasott fel párat.
György Alida bölcsészet után második
egyetemként film- és
fotóművészetet
tanul.
– Ez egy kis mellékút, de nagyon tetszik. Még nem
tudom, mit fogok
vele kezdeni, valamit
Alida, Székely Örs, mindenképpen szeFotó: Nagy Tibor retnék. Egy másfajta

5

vagyok, hogy rám gondoltatok. Az,
hogy a Kós Károly nevéhez is kapcsolódik, még többet jelent nekem:
ő a katasztrófa után megmutatta,
hogy hogyan lehet itt élni. Nézem
ezt a termet, ahol körülbelül negyven évig működtem, itt volt a zenekar próbája mindaddig, amíg a
színház meg nem épült. Itt értek az
első élményeim, negyven éven keresztül rengeteget tanultam a zenekar lélektanáról – köszönte meg a
kitüntetést Csíky Boldizsár.
Az est zárásaként Csíky Boldizsár műveit adta elő zongorán ifjabb Csíky Boldizsár és Selmeczi
György, valamint Molnár Mária, a
Kolozsvári Magyar Opera magánénekesnője, illetve a Marosvásárhelyi
Állami
Filharmónia
fúvósegyüttese Kostyák Márton
közreműködésével.

látásmód kialakítását teszi lehetővé,
illetve a történetírói látásmód alakulásában is segít – fejtette ki, és elmondta, hogy egyelőre nem érzi
magát nyelvileg annyira kiforrottnak, hogy kötetet jelentessen meg.
A Látóban publikált Madárijesztő
című írásával mindenesetre sikerült
pár pillanatig lélegzet nélkül hagynia hallgatóságát.
Szöllősi Mátyás a Budapest Katalógus szerkesztőjeként több mint
hatszáz embert fényképezett le,
akikkel aztán el is beszélgetett.
Varga László Edgár így őt is a fotóművészetben rejlő írói lehetőségekről kérdezte. Az alkotó elmondta,
hogy tudatosan nem dolgozta fel
írásaiban a fotóalanyok történeteit,
az élmények, benyomások azonban
beszűrődtek a műveibe.
– A fotózás egy egészen másfajta
figyelmet igényel, mint az írás. Magánemberként is szoktam fényképezni. Utazásaim során sokfelé
eljutottam, kétszer Oroszországba
is, és a terek érzékelése, megörökítése egy író számára nagyon jó tapasztalat – összegzett Szöllősi
Mátyás, majd a Látóban megjelent
egyik alkotásából olvasott fel egy
részletet.
– Miért fontosak a sérült emberek az író számára? – fordult az
intézetben élő Dumpf Endre kapcsán Parti Nagy Lajoshoz a rendezvény házigazdája.
– Nem tudtam róla, hogy sérült
volna – jegyezte meg az alkotó a
kórházkertben élő alterego kapcsán,
aki talán mindenki sérültségét segít
megmutatni, ugyanakkor nem beteg
vagy őrült, csak „van egy különös
állapota, szándékosan lebeg.”
– Milyen költőként más bőrébe
bújni? – tette fel Varga László
Edgár az együttlét utolsó kérdését.
– Én nem bújtam más bőrébe, ő
is én vagyok – szögezte le Parti
Nagy Lajos, aki szerint a költői alterego hangján szólni nyelvi technika, szűrő, illetve egyféle
csúszkálás, „úgy alanyi költészet,
hogy nem az”.
Az estébe forduló irodalmi délután a Létbüfé néhány töredékével
zárult. Dumpf Endre bravúros
forma- és gondolatvilága teljesen
felszabadította, minden villanásával
újra megnevettette a publikumot.
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Minden ígéretét betartotta

Szerkeszti: Szer Pálosy Piroska

A második mandátumát
töltő, a rendszerváltás utáni
hatodik polgármester a jelek
szerint lekörözte elődeit
azokkal a megvalósításokkal,
amelyek a község lakosságának komfortérzetét hivatottak növelni.

Amint Balog Elemér polgármester és Szász János alpolgármester
beszélgetésünk során hangsúlyozták, a község településein egy év
alatt 538 ezer euró, azaz 2.489.932
lej értékben végzett beruházások, a
látványos vidékfejlesztési projektek, a művelődési és gazdasági események, illetve a lakosság –
nemzetiségi hovatartozástól függetlenül – békés együttélése a felmérhetetlen munka mellett jól
összekovácsolt csapatot, segítőkész helyi tanácsosokat, szorgalmas és nyílt szívű közösséget is
feltételez. Minderre szükség is van
az elkövetkezendő tervek kivitelezéséhez, amelyeket az eddigiekhez
hasonlóan szeretnének folytatni. A
polgármester elmondta, a tervek

szerint jövő őszig a község mellékutcáinak kilencven százaléka aszfaltburkolatot
kap,
ezáltal
elmondhatja, hogy a mandátuma
elején tett ígéreteit betartotta.
Az idén az önkormányzat hat
európai uniós pályázatot nyert,
amelyekre már az előleget is megkapták, a napokban nyújtják be a
hetedik pályázatot. A község köztereinek a karbantartási munkálataszükséges
traktort
ihoz
homlokrakodó kupával, valamint a
hozzá tartozó eszközökkel szerez-

nék be uniós pályázat révén, az
összérték 81.000 euró. Jelenleg a
7,4 kilométer hosszúságú útszakasz aszfaltozásának közbeszerzési
eljárása zajlik, amellyel tavasszal
szőkefalvi, gálfalvi mellékutcákat
és a küküllőpócsfalvi bekötőutat
aszfaltozzák le. A GAL program
révén Szőkefalván és Gálfalván
újabb két utca aszfaltozására sikerült finanszírozást szerezni –
mondta a polgármester. A vámosgálfalvi művelődési otthon felújítására is május közepén zárul le a
közbeszerzési eljárás, ugyanakkor
a szőkefalvi kultúrotthon felújítását is tervezik. A Fogarasi Sámuel
Általános Iskola bővítési munkálataira és a központifűtés-rendszer
kialakítására januárban nyújtják be
a pályázatot. A Fejlesztési Minisztériumban 3,7 km-es szakasz aszfaltozására tettek le pályázatot,
amennyiben azt is megnyerik, elmondhatják, hogy a község minden utcáját sikerül leaszfaltozni.
Jelenleg a legtöbb fejtörést a
szőkefalvi udvarház megvásárlásának nehézségei okozzák. Az egykor Petrichevich–Horváth-kastélyként emlegetett udvarház,
amelyben az államosítás után gazdasági társaságok működtek, újra
gazdát cserélne. Állami támogatás
hiányában azonban kétséges a
szükséges pénzösszeg előteremtése.
Múlt héten a Surtec Műszaki
Barkácsáruház támogatásának, nevezetesen Krizsán István tulajdonosnak és Gedő Albert igazgatónak
köszönhetően 303 Mikulás-csomagot osztott szét az önkormányzat a
helyi iskolásoknak és óvodásoknak.

Hengermalom és szerszámnyélkészítés

Betonozott udvarra tér be a
szekér, a deres igásló komótosan lépked, majd engedelmesen megáll, türelmesen
várakozik, közben bennünket
figyel. Gazdája eközben leszedi a szemes gabonával teli
zsákokat, a segédekkel felöntik a garatra, és pár perc
múltán már indulhatnak is
haza az őrleménnyel.

Szabó Lajos és felesége a ‘90-es
években szalmakalap-készítéssel
és seprűkötéssel is foglalkozott, elmondásuk szerint azonban a kínai
kalapok kiszorították a piacról a
helyi terméket, így lassan felhagytak vele, és más megélhetési lehetőségeket kerestek. Vámosgálfalván vásároltak ingatlant, azóta a
gazdálkodás mellett hengermalmot

működtetnek, ahol állatok számára
vegyes takarmányt, de kukoricalisztet és -kását is őrölnek, ennek
most az idénye, mert a környékbeliek a töltött káposzta készítéséhez
is használják – kapcsolódik be a
beszélgetésbe a háziasszony.
Amint a házigazda elmondta,
1974–’97 között a dicsőszentmártoni Tehnolemn bútorgyárban dolgozott
esztergályosként,
a
szakmáját mindmáig folytatja, a
megrendelések
függvényében.
Szerszámnyeleket készít, darabjukat tíz lejért értékesíti. Arra a kérdésre, hogy mi a jó szerszámnyél
készítésének titka, elmondta, hogy
mindenekelőtt a környéken lévő
gyertyán- és akácfából dolgozik,
alapvető feltétel a nyélnek való darabot szálára vágni ahhoz, hogy

használat közben, fizikai megterhelésnek kitéve se repedjen el. A
szerszámnyelekhez használt alapanyag, a gyertyán- és akácfa űrméterét 120 lejért vásárolja.

Csatlakozás hatszáz lejért
– részletekben

A szőkefalvi Gorga utca leaszfaltozásával párhuzamosan
sikerült kiépíteni a 24 kilométernyi szennyvízhálózatot a
községközpontban és Szőkefalván.

A Geiger Transilvania cég munkatársai videokamerás csatornavizsgálattal
ellenőrizték
a
szennyvízhálózat műszaki állapotát,
az észlelt hiányosságokat kijavították, a kivitelező az ünnepek után
tervezi átadni a munkálatot, a tél
vége felé pedig rácsatlakozhatnak a
lakosok. Beszélgetésünk során elhangzott az a rémhír is, amit a
„rossz nyelvek” terjesztettek a köz-

ségben, hogy a családi házak
szennyvízhálózatra csatlakozása ingatlanonként háromezer lejbe kerülhet. Ezt tisztázandó a polgármester
hangsúlyozta, hogy egy családi ház
rácsatlakozási költsége hatszáz
lejbe kerül, és a helyi tanács elfogadta azt a javaslatukat, hogy ezt az
összeget is három részletben fizethessék ki a fogyasztók. Abosfalva
határáig újabb ivóvízvezetéket helyeztek le egy kilométeren annak
érdekében, hogy a községhez tartozó két ingatlan lakói is megfelelő
ivóvízellátásban részesüljenek. Az
önkormányzat önerőből kivitelezte
a hatezer lejbe kerülő munkálatot.

Kedvezményes a cukorrépa-támogatás

Fotó: Nagy Tibor

Míg borjúzásra kerül sor, a szabadban élnek, ahol jobban fejlődnek, mert a gazda szerint jobb a
közérzetük, mint az istállóban.
Amint Soós Levente elmondta,
3000 négyzetméteres területen járhatnak kedvükre az állatok, és a
120 négyzetméteres fedett helyiségben – melynek három oldala van
csupán – zajlik a takarmányozás,
éjszaka, illetve esős időben is oda
húzódhatnak be.
Száz hektár – saját és bérelt – területen búzát, kukoricát, napraforgót, cukorrépát, borsót, lucernát,
szarvaskerepet termesztenek, me-

lyek nagy részét takarmányozásra
használják, a fölösleget pedig értékesítik. A fejést gépesítették, évente
a huszonkét fejőstehéntől 140.000
liter tejet szolgáltatnak be, a szovátai Hochland cég szállítja el háztól,
a tej literéért 1,15 lejt fizetnek.
A támogatásokról kérdezve megtudtuk, hogy a fejőstehenek után
járó állami támogatással elégedettek, mezőgazdasági gépeiket azonban önerőből vásárolták meg, az
uniós támogatás számukra nem volt
elérhető. A cukorrépa-termesztésért
járó földterület alapú támogatás ellenben nagyon kedvezményes,
mivel egy hektár után 1000–1.100
eurósr. Általában 40–45 tonna cukorrépából a költségek megtérülnek, az azon felüli mennyiség már
nyereség – tudtuk meg a küküllőpócsfalvi gazdálkodótól.

Saját költségvetésből a község
teljes közvilágítását korszerűsítették, melynek során takarékos, LEDes égőket szereltek az oszlopokra.
Az alpolgármester kifejtette, hogy
a főútvonalakon minden oszlopra
45W-os, a mellékutcákban 35 W-os

erősségű lámpatesteket tettek. A
gazdasági kimutatásaik szerint havonta 40%-kal csökkent a község
közvilágításának áramfogyasztása.
A 87.458 lej értékű beruházást öt év
leforgása alatt törlesztik, jóformán
a megspórolt áramból.

Küküllőpócsfalván Soós Levente és testvére, István 22 fejőstehenet, 22 borjat és fiatal
állatot nevel, a gazdaság állományából tizenhárom egyedet szabadban tartanak.

Áramspórlás
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Szerkeszti: Vajda György

Alsó-Maros mente (2.)

Folytatjuk utunkat az Alsó-Maros mentén, ahol a történelem különböző koraiban szerepet játszó településekre kalauzoljuk el önöket. Gépkocsival könnyen elérhető, hiszen az E60-as európai út
mentén található – nem messze ettől – a radnóti kastély, amely Erdély középkori történelmének több eseményéhez kötődik. Innen
nem messze van Marosorbó, ahol a második világháború egyik értelmetlen csatájában több mint 11.000 katona vesztette életét. Aztán
továbbmenve Kutyfalvára érünk, ami egykor unitárius központ
volt. Marosludasról érdemes eltérni Gezsére, majd innen, más
irányban továbbhaladva, Magyarbükkös felé, eljuthatunk Magyarózdra, amely a mezolitikum óta lakott település. Az egykori Pekrykastélyban ma rehabilitációs központ működik. Nem véletlenül
esett a választás erre az épületre, hiszen a környezete is szép. Egynapos gyalogtúrával elérhető a Kis-Küküllő mentén levő Királyfalvához tartozó Magyarherepe, ahol megállt az idő.

Radnót – Csapószentgyörgy,
Józseftanya, Maroscsapó,
Marosdég, Maroslekence,
Marosorbó, Porumbáktanya,
Szélkút
Radnót

A város területe már 5000 éve is
lakott volt a Galla-hegy lejtőjén és
a kastély udvarán feltárt leletek szerint. A római korban itt állhatott a
Septimius Severus által alapított Patausia nevű római telep. 1257-ben
Ranoltu néven szerepel először.
1385-ben erdélyi főúri birtokként
említik közel ötezer kataszteri hold
területtel. Birtoklói gyakran cserélték egymást. Radnót 1300 előtt a
Kökényes-Rénolt nemzetségé volt.
1441 előtt már a Bogáthyak birtokában van. Román kori templomát,
melyet 1241-ben a tatárok felégettek, 1486 körül újjáépítették, a 16.
században a reformátusoké lett. A
mai kastély helyén a 15. században
nemesi udvarház állott, amelyet
1553-ban Bánffy Magdolna új erődítésekkel látott el. A Bogáthyak az
1575. évi kerelőszentpáli csata után
elveszítik Radnótot. Kendi Ferencnek adományozták, de 1594-ben
Geszthi Ferenc, később Kornis Gáspár, Rákóczi Zsigmond fejedelem,
újra Kornis Gáspár és Pécsi Simon
kezébe került. 1621-től Bethlen
Gábor intézkedik a kastély „jó állapotban” tartásáról.
A XVI. századi alapok felhasználásával a kastélyt 1626-ban Bethlen
Gábor, Erdély fejedelme kezdte el
újjáépíteni, és I. Rákóczi György
fejeztette be. Az újjáépítés tervét
Giacomo Resti – Bethlen Gábor
építésze – készítette, majd II. Rákóczi György építésze, az olasz
Agostino Serena kivitelezte. Az
egyik ajtókereten az 1514-es évszám látható. A várkastély bejáratának kerete közepén Rákóczi
Györgyöt említő felirat olvasható.
Az épület alatt dongaboltozatos pincék vannak. A kastély körül egykor
díszkert állt. A kapuépület barokk
elemeket tartalmaz. A kis torony
külső oldalán a Bethlen család címerét helyezték el. A kastélyhoz
kötődő történelmi emlékek közül
megemlíthetjük, hogy II. Rákóczi
György innen vonult díszkísérettel
Marosvásárhelyre, ahol az 1659.
szeptember 24-én tartott országgyűlésen fejedelmi székébe visszahelyezték. 1707. március 28-án II.
Rákóczi Ferenc ugyancsak a radnóti
kastélyból érkezett Marosvásárhelyre, ahol a következő hó 9-én
tartott országgyűlésen fejedelmi
székbe ültették. A kastély összesen
15 országgyűlés színhelye volt. Itt
tartották 1690-ben az utolsó erdélyi

országgyűlést is. II. Apafi Mihály
fejedelmet innen szállították örökös
bécsi száműzetésbe. 1758-ban, az
özvegy fejedelemasszony halála
után a kincstár tulajdonába került.
1764-ben a kincstártól gróf Bethlen
Miklós kancellár vásárolta meg.
1802-ben egy tiszttartó rossz puskalövése felgyújtotta a zsindelytetőt,
melyet egy alacsonyabb, egyszerű
tetővel állítottak helyre. Az épület
1885-ig a Bethlenek tulajdona volt,
amikor is Bethlen Márk egy kártyajáték tétjeként elveszítette, a nyertes, Haller Jenő gróf pedig az
erdélyi római katolikus egyháznak
adományozta. 1887-ben az erdélyi
katolikus státus vette meg, s valamennyire helyreállíttatta. A védműveket fokozatosan elbontották, a
vizesárkot feltöltötték. 1948-ban államosították, azután az 1990-es
években mezőgazdasági iskola, továbbképző, majd kutatóállomás lett.
A különálló kapuépület, a Kígyós
ház, amit a ’60-as évek elején restauráltak, emlékmúzeum lett.
Jelenleg romos állapotban van: a
falai omladoznak, tetőzete beszakadt. 2012. március 18-án a kastély
sarokbástyájának tetőszerkezete leégett.
Érdemes megtekinteni a református műemlék templomot is, amely
gótikus stílusban épült 1486-ban,
majd 1593-ban egy nagyobb átépítésen esett át. A tornyát a 20. század
elején, 1909-ben emelték. 1896–
1898 között neogótikus stílusban
épült a Nagyboldogasszony római
katolikus templom.
Radnót határában az 1950-es
években épült a hőerőmű, amelyhez
a hűtőtornyait vízzel ellátó tavat létesítettek. A gazdasági haszna mellett a tó védett madaraknak ad
menedéket és horgászásra is alkalmas.

Marosorbó

A Radnóthoz tartozó település
egykori templomát Hunyadi János
építtette a marosszentimrei csata
zsákmányából. 1944. szeptember
17-e és október 6-a között véres
csata zajlott határában. Az Erdélybe
törő szovjet (ukrán) – román hadsereg Marosvásárhelytől északra, míg
délen Ákosfalva–Nyárádtő irányába vonult Torda felé. A Wehrmacht parancsára az Erdélyt védő
német alakulatok, az SS 8. lovasszázada erős védvonalat épített ki
mintegy 400 méteren. A 4. román
hadsereg kapta azt a feladatot, hogy
vegye be a védvonalat, így a 9-es és
11-es gyalogsági ezredet irányították az orosz parancsnokok az öngyilkos hadműveletre. A főtámadás
szeptember 22-én és 25-én volt. A

(Pekry, Zeyk) tagjai temetkeztek. A
kripta régészeti maradványai 1912ben az akkori Erdélyi Múzeumba
kerültek. A templom kitoldása, a
hajó mennyezetének, diadalívének,
ablakainak átalakítása Pekry Ferenc
küküllői főispán jóvoltából 1650
körül történt. Ekkor készült a torony
alatti ajtó és a portikusz.
A torony építése már Dániel István idejében elkezdődött, de csak
Csapószentgyörgy
1835-ben fejeződött be. A toronyMár az őskorban is lakott hely ban lévő két harang közül a kicsit
volt. Területén kőkorszaki eszközö- 1811-ben, míg a nagyot 1925-ben
ket, római pénzeket, 5. századból öntötték.
származó ezüsttárgyakat, 8–9. századi kerámiákat találtak. A település Marosludas – Andrássytelep,
nevét az oklevelek 1332-ben Tha- Csorga, Csorgó, Eckentelep,
pev néven említették először, ami- Marosgezse, Mezőalbisitelep
1333-ban Ludas néven említik
kor már temploma is volt.
először. A jelentősebb turisztikai
Határában halastó is van.
látványossággal nem rendelkező teKutyfalva – Marosdátos,
lepülést 1960-ban nyilvánították váMarosoroszi, Oláhpéterlaka
rossá, fejlődését elsősorban a ma is
működő cukorgyárnak köszönhette.
Kutyfalva
A Maros bal partján épült ki a közRégészeti lelőhely jellegét egy 6. pontja, ahol a polgármesteri hivatal
századi gepida lelet határozta meg. mellett kórház, szakorvosi rendelő1331-ben Cutfolua néven, 1339-ben intézet, ipari líceum, művelődési
Kugfolwa néven említik. A falunak otthon, postahivatal is létesült, a cua Papok erdeje nevű határrészén korgyár mellett pedig 1989 előtt tejegykor ferences rendi kolostora gyár, len- és kenderfeldolgozó
volt, melyet 1332-ben említenek. üzem is működött. Az egykor maEnnek lakói a reformáció térhódítá- gyar többségű település központjásával elszéledtek innen, a kolostor- ban a magyar történelmi egyházak
nak ma már nyoma sincs. A 17. templomai, a református és római
században Pekry Lőrinc kuruc ge- katolikus templomok mellett egy
nerális románokat telepített be e jel- capitoliumi farkas szobra is áll. A
legzetes magyar nyelvjárású faluba. szobrot a trianoni békeszerződés
Kastélyát a 19. század elején lebon- után emelték.
tották és a ma is álló Degenfeld-

lőállásokat október 6-án sikerült kifüstölni, amikor a német hadsereg
visszavonulási parancsot kapott.
Marosorbón 11.000 román katona
halt meg, akiknek nagy többségét a
később 15 méteres obeliszkkel ellátott temetőbe helyezték örök nyugalomra. E helyen a román hadsereg
napján ma is megemlékezéseket tartanak.

A magyarózdi kastély

kastélyba
építették
be.
A
Degenfeldek Svábországból származtak, és sokan közülük házasság
révén szereztek birtokot Magyarországon. A kutyfalvi kastély építését
gróf Degenfeld Miksa Kristóf kezdeményezte, a XX. század elején
Degenfeld Lajos két szárnyépülettel
egészíttette ki. Az épületen ma is
látható öntöttvas címert a kommunizmus idején egy helybéli kovács
elrejtette, majd a család visszavásárolta tőle. A kastély volt a helyi termelőszövetkezet gabonaraktára, de
az 1970-es nagy árvíz után ideköltözött a polgármesteri hivatal, a
könyvtár és a rendőrség is. A kastély vízellátását egy hatalmas, téglából készült víztorony biztosította.
Az épület körül két üvegház és szép
dendrológiai park is volt. Jelenleg
visszakerült a Degenfeld család tulajdonába.
Kutyfalva unitárius központtá
vált, miután lakói János Zsigmond
korában áttértek unitárius hitre. A
Pekryeknek köszönhetően 1659ben unitárius zsinat színhelye a falu.
Református templomát többször átépítették. Az első templom a Magyardátos fíliájaként szereplő kis
kutyfalvi gyülekezetben egyszerű
fakápolna lehetett, ami nyomtalanul
eltűnt. Ennek helyébe épült a 15.
században a település nagybirtokosa és a gyulafehérvári káptalan
kezdeményezésére, esetleg a ferences szerzetesek segítségével egy torony nélküli kis gótikus templom,
melynek a hatszög három oldalával
záródó boltozatos szentélye van. A
templom alatti kriptába valószínűleg a későbbi patrónus családok

Marosgezse

Fotó: Nagy Tibor

Marosgezse településről már az
1366-os évekből vannak feljegyzések. A XIX. század elején itt is birtokot szereztek a Bánffyak. Ekkor
épült eklektikus stílusban a kastély
is, amelynek nemesi birtokosai
közé tartozik az 1883-ban MarosTorda vármegye főispánjává kinevezett báró Bánffy Zoltán. Az
államosítás után a kastélyt előbb a
termelőszövetkezet használta, majd
a marosludasi kórház pszichiátriai
részlege költözött bele. A család
utolsó leszármazottjának végrendelete alapján egy távoli rokon visszaigényelte az épületet.

Magyarbükkös – Magyarózd
Magyarózd

Ősidők óta lakott település. A régészeti ásatások során a mezolitikumtól egészen a magyar
honfoglalás koráig találtak leleteket
a Körös menti, péterfalvi, cotofeni,
bronzkori, hallstatti és La Tène-kultúrák termékeiből. A bronzkori leletek a Kisasszonyláb nevű dűlőből
kerültek elő. Szkíta sírhalmot 1968ban tártak fel a falu Dégicsúpnak
nevezett határában. Római kori kerámiát a Teleken, míg ugyancsak az
e korból származó értékes domborművet a Kosárhelyen találták a régészek. A falu történetét a
hagyomány a honfoglalás korából
eredezteti, amennyiben a helység
nevét Ózd csapatvezértől származtatják. Tény az, hogy az első írott
okmányok is az Árpád-korból származnak. 1227-ben Ambrus ózdi lelkészt említik a korabeli írások. Az
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1332–1334 pápai dézsma regestrumai Ózdot tekintélyes önálló egyházközségként említik. Legelső
ismert birtokosaiként Simon bán
fiait és Baládot lehet említeni.
1358-ban a pünkösd utáni 8. napon
a Küküllő vármegyei bírák megosztják Ózdot Simon somogyi bán
fiai: Simon, Mihály, Jakab, János és
a Tamás fia, Balád között. A Baládfiak egészen a XVI. század első feléig Ózd birtokosai maradtak.
1568-ban Kis Ambrus és neje, Baládfi Ilona Ózd birtokosai, majd
1583-ban Báthori Zsigmond Ózd,
Csapó, Sályi és Ó-Kocsárd birtokába Baládfy Magdolnát és férjét,
Szalánczi Györgyöt teszi. Ezután
Ózd csakhamar a Tolmács család
birtokába kerül. Radák István nejével, Tolmács Zsófiával kapja Bethlen Gábortól 1625-ben. A Radákra
szállott Tolmács-rész mellett a Toldalaghiak is birtokosok voltak, de a
nagyobb Radák-rész is egy ideig
idegen kézen volt, mivel Radák István 1694-ben 12 évre elzálogosította Thordádi Gábornak, 1695-ben
pedig hatvan évre Pekry Lőrincnek
engedte át, cserébe a Thordádinál
lévő záloglevél kiváltásáért. A
Radák család kezére a birtok csak
1732-ben került vissza, ettől kezdődően a XIX. század utolsó feléig –
a Radák család kihalásáig – az ő
birtokukban volt az uradalom. A
négy sarokbástyás, francia gótikus
stílusú kastélyt Pekry Lőrinc, II.
Rákóczi Ferenc brigadérosa építtette 1682-ben. 1732-ben a forrói
régi templom romjainak felhasználásával építették újjá. Pekry Lőrinc
felesége volt Petrőczi Kata Szidónia, az első számontartott magyar
költőnő, többek között ebben a kastélyban írta első verseit. A kastély
előtt halastó és park is volt egykor.
Utolsó tulajdonosa Teleki Ilona bárónő volt, aki édesapjától jegyajándékként kapta a birtokot 1918-ban.
1945-ben az orosz hadsereg bevonulásakor menekülni kényszerült.
Az épületet az államosítás után a
falu használta, több intézmény működött benne: óvoda, iskola, kultúrotthon, a tsz székhelye stb. Az
államosított, majd a rendszerváltás
után visszaszolgáltatott birtokot a
Franciaországban élő örökös, Jude
Mária grófnő a Bonus Pastor Alapítványnak adományozta. Az alapítvány 1998 és 2001 között újrafedte
az épületet, amivel megállította a
romlást. Ezenkívül a kastélyban falkutatást, pincéjében ásatást folytatott. A kastély emeleti termeiben a
málladozó vakolat alól értékes
XVIII–XIX. századi díszítő festés,
az egyik feltöltött pincéből igen
gazdag XVII. századi kályhacsempelelet került elő. Az alapítvány
2005. március 16-án ünnepélyes keretek között nyitotta meg a magyarózdi kastély egykori magtárába
telepített terápiás otthont.
Magyarózd híres szülötte Horváth István (1909–1977, Kolozsvár)
az erdélyi költészet egyik klasszikusa, a népi költészet képviselője.
Jékely Zoltán fedezte fel paraszti
őstehetségét, irodalmi műveltségét
autodidaktaként szerezte. Elkötelezetten a plebejusi szemlélet védelmezője. A háború utáni években
maga is megpróbál a szocialista realizmus kánonjának megfelelni, de
aztán felhagy vele. A költészet mellett prózaírói munkássága is figyelemre méltó, megírja szülőfalujának
lírai monográfiáját (Magyarózdi toronyalja), amelyben 87 helyi eredetű szólást és közmondást ad
közre, népköltészeti gyűjteménye
forrásértékű. Tragikus a halála: egy
ittas belügyi tiszt elgázolja fényes
nappal az úttesten. Horváth István
szülőháza ma is látogatható. Magyarózd népi örökségéről és látnivalóiról részletesen a falu
http://magyarozd.atw.hu honlapján
olvasható.
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Székely Ildikó az év sportolója

Szombaton rendezték meg a
Kultúrpalotában a megyei
sportigazgatóság sportgáláját, amelyen az év legeredményesebb,
Maros
megyei
kluboknál leigazolt sportolóit
díjazták. Akárcsak az előző
években, a legkiválóbbak között a küzdősportok voltak a
legjobban reprezentáltak. Tegyük azt is hozzá, hogy a
rangsorolás kritériumai gyakorlatilag lehetetlenné teszik,
hogy csapatsportok képviselői bekerüljenek a legjobbak
közé.
Díjazottak a színpadon

Bálint Zsombor
Czimbalmos Ferenc Attila

Maros megye legjobb sportolójának 2017-ban Székely Ildikó bizonyult, a Sakura klub karatezója, aki
országos, Európa- és világbajnokságot is nyert az idén a saját kategóri-

A legjobb Maros megyei sportolók 2017-ben

1. Székely Ildikó (karate, Sakura)
2. Kiss Apostolache Andrea (Mureşul, vusu)
3. Fángli Henrietta (ISK, úszás)
4. Poczó Zoltán (Black Diamond Fights, kickbox)
5. Koncz Attila (Black Diamond Fights, kickbox)
6. Kovács Szabolcs (Master Ski&Bike, triatlon)
7. Doina Baciu (Romgaz-Elektromaros, teke)
8. Mădălina Florea (Segesvári CAM, atlétika)
9. Kovács Răzvan (Mureşul, birkózás)
10. Varó Norbert (Gombos MA, lábtenisz)

A legjobb Maros megyei reménységek 2017-ben

ájában. Ugyancsak küzdősport képviselője a 2. helyezett Kiss Apostolache Andrea (Mureşul), aki a kínai
harcművészet, a vusu tajcsicsüan
szakágában, azaz a formagyakorlatokban volt országos bajnok és világbajnoki ezüstérmes. A harmadik
díjat Fángli Henriettának, az ISK
többszörös országos bajnok és fel-

A legjobb Maros megyei ifjúsági sportolók 2017-ben

1. Schlier Zsuzsa (ISK, vívás)
2. Szőcs Attila (CS Orienteer, tájfutás)
3. Dorin Rad (Mureşul, evezés)
4. Zöldi Tamás Botond (Master Ski&Bike, triatlon)
5. Monica Bărăbaş (Olimpic, kézilabda)
6. Varga Eliza (CSU Medicina, röplabda)
7. Rareş Miklos (Segesvári ISK, atlétika)
8. Ioana şulea (CSU Medicina, fitnesz)
9. Fekete Réka (Romgaz-Elektromaros, teke)

A legjobb csapatok

* felnőttek: Romgaz-Elektromaros női tekecsapat
* ifjúságiak: CSU Medicina női ifi-röplabdacsapat, ISK fiú-gyeplabdacsapat

A legjobb parasportolók

Fogyatékkal élő sportolókat is díjaztak a 2017-es Maros megyei sportgálán, a következők részesültek elismerésben: Bucur Marius Daniel,
Csíki Árpád Ferenc és Huduleţ Alexandru (karate, Szászrégeni Red Dragon SK), Szántó Attila, Pop Tinu Vasile és Nagy Bíró Ibolya (karate,
Sakura SK), Claudia Boandă, Tiberiu Oreian, Ördögh Pál Levente és
Győrfi Mózes (teke, Iris SK).

Fotó: Nagy Tibor

nőtt ezüstérmes úszójának ítélte a
sportigazgatóság.
A gálán a megye legjobb felnőtt
sportcsapataként a bajnoki ezüstérmes Romgaz-Elektromaros női tekecsapatát díjazták.
Elismerésben részesültek továbbá a legjobb ifjúsági sportolók
és sportcsapatok, valamint nem kevesebb mint 38 fiatal reménységet
is díjaztak.

volt azonban átütőerő a támadásokban, sőt egyre pontatlanabbá
váltak a lövések, ezért a 46. percben már öt találat volt a különbség
(23-18), amit Rasmussen csapata
nem tudott ledolgozni.

Nyilatkozatok

* Székely Ildikó (karate): „Az országos bajnokság után a kolozsvári Eb-n, aztán az olaszországi vb-n is diadalmaskodtam, ami nagy elégtétel számomra. Szerencsére, formában voltam, és a sérülések is elkerültek”.
* Fángli Henrietta (úszás): „Nem ez volt a legjobb évem, az ifjúsági és felnőtt országos bajnokságon csak
ezüstérmet szereztem, de sok minden közbejött, ami hátráltatott, betegséggel küszködtem. 2018-ra ezért elsősorban azt kívánom, hogy egészséges legyek, s az ideinél jobb eredményeket tudjak majd elérni, és több
külföldi versenyre kijutni”.
* Schlier Zsuzsa (vívás): „Az ifjúsági világbajnokságon szerzett 6. helyezésemre és az Európa-bajnokságon
elért 7. helyemre vagyok a legbüszkébb. Jó évet hagyok magam mögött, boldog vagyok, hogy az idei sportgálán is díjaztak, remélem, hogy 2018-ban még több jó eredményben lesz részem”.
* Poczó Zoltán (kickbox): „Sérülésekkel is küszködtem 2017-ben, így nem ez volt a legsikeresebb évem,
de örvendek, hogy Eb-t nyertem maitaiban, vusuban pedig országos bajnok lehettem, így én is bekerültem a
megye 10 legjobb sportolója közé ezen a jól megszervezett gálán. A mezőny viszont elég vékony volt, kevés
jó eredményt értek el a sportolók, ez pedig szerintem elsősorban a pénzhiányra vezethető vissza”.
* Koncz Attila (kickbox): „Sikeres évem volt, mindössze egyszer kaptam ki, országos- és Európa-bajnok
lettem, amit edzőmnek, Poczó Lászlónak köszönhetek, sokat foglalkozott velem. Remélem, hogy a 2018-as
év sikeresebb lesz számomra”.
* Varó Gyula, Varó Norbert édesapja, válogatottbeli másodedzője (lábtenisz): Kicsit jobb helyezésre számítottam, mivel két Eb-aranyéremmel többet érdemelt volna Norbi, habár nem tudom, mi alapján számítják
ki a sorrendet. De nekem óriási elégtétel, hogy a kispadon ülve, a fiammal együtt világ- és Európa-bajnokok
lehettünk – erre még csak egyszer került sor a sporttörténelemben – , ezek a pillanatok örökre megmaradnak
az emlékezetünkben.

Kikapott a franciáktól
és kiesett a magyar válogatott

A magyar női kézilabda-válogatott 29-26-ra kikapott Franciaország csapatától a németországi
világbajnokság nyolcaddöntőjében
vasárnap Lipcsében, így elbúcsúzott a tornától.
A franciák kezdtek jobban (3-1),
majd szűk másfél percig kettős emberelőnyben játszhattak a magyarok, de csak egy góllal
csökkentették a hátrányukat, mert
Görbicz Anita kihagyott egy büntetőt. Kim Rasmussen szövetségi
kapitány először a 13. percben kért
időt (6-3), mert csapata támadásai
rendkívül pontatlanok voltak. A
rövid szünet után az ellenfél védekezése pontatlanná vált, a magyar
együttes felzárkózott (7-6), de ezután ismét a lendületesebb, gyorsabb franciák szereztek gólokat,
ráadásul Kovács Anna is elhibázott
egy hétméterest. Bíró Blanka egyre
nagyobb bravúrokat mutatott be a
kapuban, és erre, illetve a csereként beállt játékosok teljesítményére alapozva sikerült az
egyenlítés (9-9). Az első félidő hajrájában ismét pontatlanná váltak a
magyarok támadásai, ezt kihasználva az olimpiai ezüstérmes franciák a szünetben megint három
találattal vezettek (14-11).
A 39. percben volt először négy
találat az ellenfél előnye (18-14).
Kovacsics is kihagyta a büntetőt,
Rasmussen pedig időt kért, mert 17
perccel a vége előtt még volt esély
a fordításra (21-17). Továbbra sem

A sportgálán a legfiatalabb sportolók közül a következőket díjazták:
Benke Zoltán (teke), Moré Tamás (íjászat), Bogdan Avram (íjászat),
Tudor Barnea (karate), Ungvári Evelin (asztalitenisz), Téglás Andrea
(asztalitenisz), Moldován Szidónia (asztalitenisz), Farkas Yvette (asztalitenisz), Dacian Costea (atlétika), Balázs Norbert (atlétika), Briana Rugină (karate), Bíró Krisztián (birkózás), Gombos Erik (birkózás),
Georgiana Lircă (birkózás), Tamás Dávid (dzsiu-dzsicu), Böjthe Zalán
(birkózás), Simon Loránd (birkózás), Maria Boroş (cselgáncs), László
Zalán (cselgáncs), Jakab Dávid (karate), Baranka Lajos (dzsiu-dzsicu),
Tania Muntean (dzsiu-dzsicu), Laurenţiu Gliga (cselgáncs), Raul Cioară
(karate), Adrian Ionaşcu (sporttánc), Ilinca Târnăvean (sporttánc), Tudor
Bichiş (kosárlabda), Ancuţa Ungurean (evezés), Diana Vereş (röplabda),
Carla Mărginean (röplabda), Andreea Târşoagă (kézilabda), Mihnea Ognean (sakk), Darius Toth (tekvondó), Miguel Mircea (ökölvívás), Victor
Văsieşu (sakk), Andrei Saşebeş (sporttánc), Diana Botărel (sporttánc),
Andrada Bîra (sakk).

A magyar szövetség statisztikája szerint a két csapat 48. alkalommal találkozott egymással, és
32 magyar győzelem és két döntetlen mellett ez volt a 16. francia
siker.

Rasmussen:
csalódottan utazunk haza

„Több helyzetet és három büntetőt kihagytunk. Bár az utóbbi
benne van a játékban, ma nem volt szerencsénk” – mutatott rá a vereség egyik okára a magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Kim Rasmussen
elmondta, a támadások utáni visszarendeződéseknél, valamint a gyors
indítások alkalmával sem tudták megvalósítani, amit terveztek, mert
többet hibáztak, mint ellenfelük, amely ráadásul gyorsabban is kézilabdázott. A szakvezető hozzátette, nagyon reméli, hogy csapata jövőre is fejlődni fog, folytatják a „közösen megkezdett hosszú utat”,
és kulcsjátékosait végre elkerülik a sérülések a következő világverseny, a rendkívül nehéznek ígérkező franciaországi Európa-bajnokság
előtt.

Jegyzőkönyv

Eredmény, nyolcaddöntő: Franciaország – Magyarország 2926 (14-11)
Lipcse, 1400 néző, vezette: Pavicevic, Raznatovic (montenegróiak).
Lövések/gólok: 45/29, illetve 45/26.
Gólok hétméteresből: 2/2, illetve 6/3.
Kiállítások: 8, illetve 10 perc.
Magyarország: Bíró – Schatzl 3, Klivinyi 3, Kisfaludy, Szekeres,
Szucsánszki, Bódi 3. Cserék: Görbicz 2, Szöllősi-Zácsik 2, Kovacsics 6, Mayer, Kovács A., Háfra 1, Lukács 6, Mészáros, Janurik.

Eredményjelző

A németországi női kézilabda-világbajnokság nyolcaddöntőjének eredményei: Svédország – Szlovénia 33-21 (18-12), Dánia –
Németország 21-17 (11-7), Franciaország – Magyarország 29-26
(14-11), Montenegró – Szerbia 31-29 (14-9).

RÖVIDEN

* Szőcs Bernadette megnyerte a T2 APAC névre keresztelt pénzdíjas
asztalitenisz-liga döntőjét a kínai Feng Tian-vej ellen.
* A Romgaz-Elektromaros 12-4-es összesítéssel bejutott a női teke Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe, miután az 1. forduló visszavágó mérkőzését is 6-2-re nyerte a Nagybecskereki Kristal KK (Szerbia) ellen. A
következő körben a marosvásárhelyiek ellenfele az osztrák bajnok és Világkupa-bronzérmes BBSV Bécs lesz.
* A címvédő Real Madrid a Paris Saint-Germainnel találkozik a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, amelynek párosításait tegnap
sorsolták ki. A következő mérkőzéseket rendezik a negyeddöntőbe jutásért: Real Madrid (címvédő, spanyol) – Paris Saint-Germain (francia), Sevilla (spanyol) – Manchester United (angol), Chelsea (angol) – FC
Barcelona (spanyol), Juventus (olasz) – Tottenham Hotspur (angol), FC
Basel (svájci) – Manchester City (angol), Bayern München (német) – Besiktas (török), FC Porto (portugál) – Liverpool (angol), Sahtar Donyeck
(ukrán) – AS Roma (olasz). A nyolcaddöntők első mérkőzéseit február
13-14-én és 20-21-én, míg a visszavágókat március 6-7-én és 13-14-én
rendezik.
* Kisorsolták az Európa-liga tizenhatoddöntőjének párosításait is. A
román FCSB az olasz Lazióval került össze, míg Gulácsi Péter csapata,
az RB Lipcse a hozzá hasonlóan a Bajnokok Ligájából átkerült együttest,
a Napolit kapta ellenfélnek. A Kádár Tamást foglalkoztató ukrán Dinamo
Kijev az AEK Athénnal, Kleinheisler László együttese, a kazah FC Asztana
pedig a lisszaboni Sportinggal mérkőzik majd. A párosítás: Borussia Dortmund (német) – Atalanta (olasz), Nice (francia) – Lokomotiv Moszkva
(orosz), FC Koppenhága (dán) – Atlético Madrid (spanyol), Szpartak
Moszkva (orosz) – Athletic Bilbao (spanyol), AEK Athén (görög) – Dinamo Kijev (ukrán), Celtic Glasgow (skót) – Zenit (orosz), SSC Napoli
(olasz) – RB Leipzig (német), Crvena zvezda (szerb) – CSZKA Moszkva
(orosz), Olympique Lyon (francia) – Villarreal (spanyol), Real Sociedad
(spanyol) – Salzburg (osztrák), Partizan Belgrád (szerb) – Viktoria Plzen
(cseh), FCSB (román) – SS Lazio (olasz), Ludogorec (bolgár) – AC Milan
(olasz), Asztana (kazah) – Sporting Lisszabon (portugál), Östersund
(svéd) – Arsenal (angol), Olympique Marseille (francia) – Braga (portugál). A legjobb 16 közé jutásért zajló párharcok első felvonását február
15-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.
* Labdarúgó klubvilágbajnokság, nyolcaddöntő (Egyesült Arab Emírségek): Al-Dzsazíra – Auckland City (ausztrál) 1-0; negyeddöntő: Pachuca
(mexikói) – Wydad Casablanca (marokkói) 1-0, Al-Dzsazíra (házigazda)
– Urawa Red Diamonds (japán) 1-0.
* Labdarúgó 1. liga, 21. forduló (vasárnapi eredmények): Medgyesi
Gaz Metan – USK Craiova 0-0, FC Botoşani – Bukaresti FCSB 0-3. Az
élcsoport: 1. CFR 47 pont, 2. FCSB 44, 3. Craiova 40.
* A Marosvásárhelyi CSU Medicina női röplabda scsapata 3:0-ra kikapott Lugoson az A1 osztályú női röplabdabajnokság 9. fordulójában.
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Kevés a magyar nyelvű adás

Köpeczi–Teleki-ház

Szerkesztette: Mezey Sarolta

A reneszánsz építészeti elemek
viszonylag későn kerültek be a
hazai építészetbe, mely késésnek
sajátos földrajzi, gazdasági és politikai jéllegű okai voltak. Így
magyarázható az, hogy amíg a
XV. század végi Itáliában a reneszánsz építészet fejlődése a virágkorát élte, addig Erdély
városaiban éppen csak megjelentek a gótikus stílusról a reneszánsz stílusra váltó áttérés első
jegyei.
Köpeczi Nagy Tamás, az erdélyi kincstári jövedelmek bérlője
1554-ben építette Marosvásárhely legöregebb polgári lakóházát, reneszánsz stílusban. Az
akkori városképnek megfelelően
a ház kimagaslott nemcsak méreteiben, hanem esztétikájában is.
Ennek köszönhetően sok neves
személy megfordult benne az évszázadok során, mert csak ez volt
alkalmas fejedelmek és uralkodók fogadására, főleg miután
Szabó István, a ház akkori tulajdonosa kiváltságlevelet kapott I.
Rákóczi Györgytől. 1707-ben II.
Rákóczi Ferenc igénybe veszi a
tulajdonos vendéglátó szeretetét.
1756-ban gróf Teleki László

veszi birtokába a házat, és ’63ban saját elképzelése alapján,
Schmidt Pál kőmívesmester kivitelezésében a kor ízlésének megfelelően, a barokk modorában,
tört síkú manzárd tetőzettel fedte
be. A tetőzet átépítése során konfliktusba kerül a városi tanáccsal,
levelében azt írja: Ő nem kárt
akar tenni a házban, hanem a
korstílusnak megfelelően alakítani rajta; „Hasznot akar(ok),
mert azzal a város épűl...”.
Gróf Teleki József nyugat-európai tanulmányútja során megismerkedik a képzőművészettel, a
klasszicizáló barokk stílussal, és
a házat alaposan átépítteti. 1808ban a városi tanácstól megvásárolja a ház alatti területet, és így
kezdi az építkezési műveleteket.
A ház földszinti zártságát az árkádsor megszüntetése eredméKlasszicizáló
nyezte.
homlokzatát is – aránytalanul
magas tetőzetével – akkor nyerte.
A félköríves nyílásbezárásokat
a XX. század első felében alakították át különböző méretűre és
formára. Az épület főpárkánya
egy teljes párkány, viszont a
Nagyszentkirály (Kossuth Lajos)

utcai homlokzatán, a középső
három ablaktengely osztása révén
triglifsora (díszítősora) hiányos.
Az ablakosztásnak megfelelően a
homlokzatot a toszkán fejezetes
lizénák (falisávok) határolják. A
Szentgyörgy (Forradalom) utcáról nyíló főbejárat impozáns, a
reneszánsz utánérzésű műkő keretes kapu a múlt század elején
készült, viszont a zoomorf és virágmotívumok eklektikus jellegűvé teszik.
Lakóházi szerepe mellett Teleki József itt gyűjtötte össze
híres könyvtári anyagát, ez a későbbiekben a Református Kollégium könyvtáranyagát gyarapította. Itt rendezik be a város
első ásványtani és természetrajzi
múzeumát és fizikai eszközökből
álló szertárát.
1845-től itt működött a marosvásárhelyi Kaszinó, ennek létezése erősíti az épület fontosságát
a város életében. Emeleti nagytermében fényes táncesteket szerveztek.
A művészeti líceum Sárga
Gyöngy csapata,
Fogadj örökbe
egy műemléket mozgalom

Támogasd, írd alá!

Marosvásárhelyen az RMDSZ
II-es körzete bővített választmányi
gyűlést tartott az egyetemi könyvtárban. Jelen volt dr. Vass Levente
képviselő, az RMDSZ szervezetének elnöke és Kali István ügyvezető elnök is. Vass Levente
megköszönte a segítségünket, és
további támogatásunkat kérte.
Hangsúlyozta, hogy a mi feladatunk, hogy érthetők legyünk és
hogy reális képet fessünk helyzetünkről. Ne feledjük: a Minority
Safepack európai polgári kezdeményezés erős eszköz a kezünkben.
Célja, hogy törvényi szintre emelje
az Európában élő őshonos kisebbségek védelmét. Ehhez egymillió
uniós állampolgár támogató aláírá-

sára van szükséges, legkevesebb
250 ezerre Erdélyből.
Ezzel jelezzük Brüsszelnek azt,
hogy az 50 milliót számláló őshonos kisebbségek sorsa nem lehet
másodlagos.
Európai védelem, törvényes garancia illet meg bennünket! Éppen
ezért az aláírásokat továbbra is
gyűjteni kell!
Az aláírásgyűjtők mostanig szép
számot regisztráltak, de megjegyezték, hogy a honfitársaink paszszívan
viszonyulnak,
azzal
utasítják el a gyűjtőket, hogy „én
nem politizálok, hagyjanak békén,
úgysem ér semmit az egész...” stb.
Ilyen és ehhez hasonló felfogású
magyarokkal jómagam is találkoztam az aláírásgyűjtés során. Sze-

rencsére az ilyenek kevesebben
vannak. Nagy részük megérti,
hogy több jogot, nagyobb biztonságot akarunk kivívni közösségünknek, és azt, hogy magyarként
méltósággal élhessünk Romániában, ahol szabadon használhatjuk
anyanyelvünket és nemzeti szimbólumainkat.
A továbbiakban Magyari Károly,
az RMDSZ II-es körzetének elnöke folyó ügyekről tájékoztatott,
na meg arról, hogy az idén is megajándékozzuk a rászorulókat és a
gyerekeket, ünnepi műsorral egybekötve.
Végezetül, az aláírásokat továbbra is gyűjtjük, ehhez kérjük a
szíves hozzájárulásukat!
Varró Domokos

A Népújság műsormellékletében
találtam egy újabb, figyelemre
méltó magyar tévécsatorna, a Duna
World műsorát és az elmúlt napokban azt is, hogy ingyenes ez az adás.
Ezek után arra gondoltam, hogy valahogy a vásárhelyi kábeltévé műsorába kellene kerüljön, mivel elég
kevés a magyar nyelvű adás a kábeltévé műsorrácsában.
Telefonon felhívtam az RCSRDS tudakozóját, ahol magyar
nyelven tudtam érdeklődni, hogy ez
lehetséges-e. Nagyon udvariasan
megígérték, hogy számontartják, és
ha több a kérés ez iránt, foglalkoznak a probléma megoldásával.
Mivel más lehetőségem nincs ezt
több kábel-előfizető tudomására

hozni, a vásárhelyi rádió Miben segíthetünk? adásába telefonáltam, de
beszélgetésem nem került be a direkt adásba. Ezért írok az Olvasó
írja című rovatba, mert biztosan
sokan fogják olvasni, és legalább
telefonon, ha másképp nem, többen
fogják kérni az RCS-RDS helyi kirendeltségétől a magyar nyelvű
adások kibővítését ezzel a csatornával. A jelenlegi 68 analóg adóból
ugyanis csak 11 magyar nyelvű
(kb.16%-a a 68-nak).
A fent leírtakkal arra is alapozom, hogy a Népújság a megye legolvasottabb lapja!
Támogatásukat és megértésüket
előre megköszönve:
Szász Gyula

Ezúton szeretném valamennyi
munkatársam nevében ismételten
megköszönni Önöknek, hogy érdeklődésükkel, amellyel a 23. Marosvásárhelyi
Nemzetközi
Könyvvásárt kísérték, vásárlókedvükkel, a nem könnyű életviszonyok
közepette
is
derűs
ráhangolódásukkal ismét értelmet
adtak mindannyiunk munkájának,
akik részt vettünk a szervezésben és
a vásár feltételeinek biztosításában,
és szeretetükkel megerősítették
bennünk a könyvek iránti elkötelezettséget.
Úgyszintén nagyon köszönjük
annak a közel 750 erdélyi magyar
iskolásnak, akik lelkesen és tudásukat igazolva részt vettek az Olvasd el, és játssz velünk!
olvasásvetélkedőn, az őket felkészítő tanároknak, a zsűrik tagjainak,
valamennyi, a vetélkedőben közreműködő gyereknek és felnőttnek,
hogy megerősítettek hitünkben: van
a könyvnek jövője.

Köszönet a média minden munkatársának, aki segített, hogy a
vásár és a vetélkedő megfelelő hírverést kapjon, a méltatások mindenkihez eljuthassanak.
És természetesen köszönjük a két
eseményt támogató valamennyi intézménynek – Maros Megye Tanácsának, Marosvásárhely Tanácsának és Polgármesteri Hivatalának, a
Balassi Intézetnek, Románia Kulturális
Minisztériumának,
az
RMDSZ-nek, a Nemzeti Kulturális
Alapnak, a Bethlen Gábor Alapnak,
a Communitas Alapítványnak, valamint az AAGES cégnek –, hogy
hozzájárulásukkal lehetővé tették
rendezvényünk sikeres lebonyolítását.
A közelgő ünnepek alkalmából is
mindenből a legszebbet, legjobbat
kívánjuk,
Káli Király István,
a Romániai Magyar Könyves
Céh elnöke

Ezt a kedves sztorit a férjem mesélte évekkel ezelőtt, és azóta is
tollhegyemre kívánkozik.
A Bolyai Tudományegyetem
kémia karára látogatott el dr. Groza
Péter akkori miniszterelnök.
Nagy volt a készülődés és az izgalom. Kiválasztott diákok fogadták a rangos vendéget. A férjem is a
diákok között volt. Az üdvözlő szavak után a bemutatkozás következett. Amikor a férjemre került a sor,
Groza Péter megkérdezte, hogy ismeri-e Arany János Tetemre hívás
című versét, s ha igen, mondja el.
Mondta is a férjem, nem kis büszkeséggel, de már az első szakasz

után félbeszakította a nagy vendég,
mert ő úgy tudta, hogy
A radványi sötét erdőben
Halva találták Bárczi Benőt.
Hosszú nyakú sörösüveg a zsebében.
Íme bizonyság Isten előtt:
Lumpolt a gazember tegnapelőtt.
Egyszeriben oldódott a feszültség. Hatalom és „köznép” egymásra talált, s felejthetetlen
emlékké vált a hivatalos látogatás.
Ilyen volt a háború utáni első miniszterelnökünk. Ismerte nyelvünket, kultúránkat, lelkivilágunkat.
Közel állt hozzánk. Azért szerettük.
Radványi Hajnal

Kedves Marosvásárhelyi
Könyvbarátok!

Ilyen miniszterelnökünk is volt

A rovatban közölt levelek tartalmáért,

a tényállítások hitelességéért a szerzők felelősek.

Elektronikus postán is fogadjuk leveleiket. A levélírók minden esetben tüntessék fel telefonszámukat és lakcímüket.
Címünk: nepujsag@e-nepujsag.ro
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Karácsonyi üzenőfa –
egy rajzzal vagy gondolattal közösen a karácsonyi csodáért...

Advent van, várakozunk... Várjuk a pihenést, a testet-lelket élénkítő pár napos ünnepi nyugalmat, a
meghitt családi légkört, akár még a
fesztív kulináris ínyencségeket is, a
családtagok és barátok közelségét,
vagy éppenséggel térben és időben
pár napig képletesen megszűnni és
csak magunkban ellenni... De talán
a gondolatsor legvégén, takargatva
bár, várjuk a csodát is. Miért ne tehetnénk? Tabu ma már erről beszélni? Netalán emberi gyengeség?

Esetleg a csoda kimerül a gyermeki
lélek angyalvilágában, amit mérföldkő zár már el tőlünk, „felnőttektől”, akik anyagi javakban lerójuk
karácsonyi kötelességeinket, és a
felszínes megajándékozási rituálék
után becsukunk magunk után minden létező kaput, hogy végre pihenni hagyjon minket materialista
életünk, társadalmunk?
Az ünnepi üzengetések, társasági
oldalak idővonalainak giccsekkel
történő bombázása, valamint a vir-

Rendőrségi hírek

Babakocsis nőt ütöttek el
Szombaton délután Szászrégenben egy 57 éves marosvásárhelyi gépkocsivezető autójával elütött az átjárónál egy babakocsit toló 54 éves
nőt, aki szabályosan próbált átkelni az úton. A nő súlyosan megsérült,
a kocsiban lévő nyolc hónapos csecsemő könnyű sérülést szenvedett.

Halálos baleset
A vasárnapra virradó éjszakán, negyedórával éjfél után Dédán, a DN15
E578 jelzésű országúton egy 31 éves régeni gépkocsivezető elvesztette
uralmát a jármű fölött, amely az ellentétes sávra csúszva egy hídfőnek
ütközött, majd felborult. A balesetben a sofőr életét vesztette, 25 éves
utasa pedig súlyosan megsérült.

További súlyos balesetek
Vasárnap reggel Mezőgerebenes mellett, a DJ151A jelzésű megyei úton
egy 37 éves nő gépkocsijával fának ütközött. A balesetben a jármű vezetője súlyos, utasa, egy 16 éves lány könnyű sérülést szenvedett.
Dédán vasárnap is történt baleset, egy 61 éves, marosvásárhelyi férfi
gépkocsijával egy hídfőnek ütközött és súlyosan megsérült. Az alkoholteszt kimutatta, hogy az illető ittasan ült volán mögé.

Kiskorú „vezette” a patakba
A szászrégeni rendőrséget vasárnap a Fürdő utcában patakba esett gépkocsiról értesítették. Később egy 15 éves dédai fiú jelentkezett a rendőrségen, és azt nyilatkozta, hogy ő vezette az autót. Az ügyben hajtási
jogosítvány nélküli vezetés miatt indult eljárás.

Büntettek a rendőrök
Szombaton különféle törvénysértések miatt 48 esetben kellett közbelépniük a Maros megyei rendőröknek, megelőzésképpen pedig hét ellenőrzést végzett a rendőrség. Az észlelt szabálysértések miatt 107
pénzbüntetést róttak ki közel 40 ezer lej értékben, 12 sofőr pedig meghatározott időre hajtási jogosítvány nélkül maradt. Vasárnap 129 pénzbüntetést rótt ki a rendőrség közel 50 ezer lej értékben, ugyanakkor 16
gépkocsivezető hajtási jogosítványát is visszatartották.

Román sofőrt vettek őrizetbe
emberkereskedelem gyanújával

Tizenhárom afro-ázsiai személyt tartóztattak fel az érmihályfalvi
határőrök
Érkenéz (Voivozi) közelében,
alig 500 méterre a magyar–
román határtól – közölte a
Bihar megyei határrendészet
az Agerpres hírügynökséggel.

A határrendőrök tájékoztatása
szerint hétfő hajnali 2.20 órakor
bukkantak rá az Irakból, Bangladesből, Afganisztánból, Pakisztánból és Szomáliából származó
személyekre, akik között két kiskorú is van, egyikük 8, másikuk 10
éves. A felnőttek mind férfiak, a
legfiatalabb 18, a legidősebb 41
éves. Gyalog tartottak a határvonal

felé, amikor a határőrök feltartóztatták őket. Mint kiderült, valamennyien menedékjogot kértek
már Romániában, de a schengeni
övezetbe akartak eljutni.
A közelben ugyanakkor egy németországi rendszámú mikrobuszt
is leállítottak a rendőrök, amelynek 52 éves sofőrje azt állította:
számára ismeretlen személyek bízták meg a csoport szállításával.
Szolgálataiért 1.000 eurót kapott
volna.
A hatóságok a 11 felnőtt migráns ellen határsértésre tett kísérlet
miatt büntetőjogi vizsgálatot indítottak, a sofőrt pedig őrizetbe vették emberkereskedelem gyanúja
miatt. (Agerpres)

Októberben is folytatódott
a népességfogyás

Tovább fogyott Románia népessége októberben: közel
18.000 gyermek született, és
csaknem 22.000 halálesetet
regisztráltak – közölte az Országos Statisztikai Intézet
(INS).

Októberben 17.999 gyermek
született, ami 157-tel kevesebb,
mint szeptemberben. Ugyanakkor
21.973 személy halálát jelentették,
ami 3.335-tel több az előző havinál. 2017 októberében 95 1 év
alatti gyermek halt meg, ez 27-tel
kevesebb, mint 2017 szeptemberében. Az anyakönyvi hivatalokban
október folyamán 13.143 házasságot kötöttek, ami 7512-vel kevesebb, mint 2017 szeptemberében.
A bírói végzéssel kimondott válá-

sok száma 2740 volt, 47-tel több,
mint szeptemberben.
Az előző év októberével összehasonlítva idén októberben 2503mal több élveszületést regisztráltak, azonban öttel több haláleset
is történt, mint tavaly ilyenkor.
Éppúgy, mint idén októberben, tavaly ilyenkor is természetes népességfogyást regisztráltak (idén
3974-gyel, tavaly októberben
pedig 6472-vel csökkent az ország
lakossága). 2017 októberében kilenccel több egy év alatti gyermek
hunyt el, mint 2016 októberében.
Az előző év azonos hónapjához
képest idén októberben 70-nel kevesebb házasságot kötöttek, és
százzal több válást mondtak ki Romániában. (Mediafax)

tuális világ őszinteségének, hitelességének hiánya szülte meg könyvesboltunk legújabb akciójának
ötletét: írd meg pár mondatban
saját ünnepi gondolataidat könyvesboltunk üzenő- (karácsony-) fájára! Tizenkettőt felhasználunk
közülük 2018-as naptárunkhoz.
A könyvesboltba óvodai csoportok is ellátogatnak meghívásra,
velük meseolvasással egybekötött
tevékenység kapcsán szeretetről,
csodáról, ajándékról beszélgetünk.

Ennek apropóján a gyerekek üzenőfánkra szánt rajzaival az Egy könyv
= egy mosoly című, a Caritas Alapítvánnyal történő közös akciónk
során összegyűjtött könyvadomány
csomagjait szeretnénk személyesebbé tenni.
Ha bárki úgy érzi, a csoda nem
utópia, és nem egy álomvilág alkotórésze, mindössze tennünk kell
érte, hogy benne részesüljünk, írjon,
rajzoljon, ossza meg gondolatát
üzenőfánkon keresztül...

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk SZŐCS KATALINRA halálának második évfordulóján. Szerettei. (5547-I)

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
ELADOM/ELCSERÉLEM bonyhai
házam dicsőszentmártoni garzonnal
vagy tömbházlakással. Tel. 0753908-476. (5491-I)
KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a Kövesdombon. Tel. 0745-233-336.
(5559-I)
MEGBÍZHATÓ HÖLGY kiadó garzont
vagy különálló lakrészt keres hosszú
távra. Tel. 0756-607-969. (5558)
TŰZIFA eladó. Tel. 0742-732-247.
(1600)
TŰZIFA
(1600)

eladó.

Tel.

0745-793-465.

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(5256)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626019. (5067)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(5484)
FÉMSZERKEZETI MUNKÁT vállalok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (4958)
HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (5382)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5435)
KÖNYVELÉST vállalok, mérleget
aláírok. Tel. 0756-760-667. (19591-I)
HEGESZTŐT, lakatost és sofőrt (C+E
kategóriával) alkalmazok. Tel. 0766-519187. (19588)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára a lőrincfalvi születésű
VERESS MÁRIA-MAGDOLNA
szül. Moldován halálának
harmadik
évfordulóján.
Nyugodjál békében! Szerető
fia, Zsolt, bánatos édesanyja,
Katus, testvére, Jutka és
sógora, Jóska. (5546)

ELHALÁLOZÁS
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, anyós,
testvér, sógornő, ismerős, jó
szomszéd, a szászrégeni
özv. HINTYA ANDRÁSNÉ
szül. Szőcs Julianna
(Juci)
életének 82. évében, hosszú, türelmes szenvedés után december 11-én szíve megszűnt
dobogni. Drága halottunk temetése december 13-án 13 órakor
lesz a régeni református temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Gyászoló szerettei. (-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a drága jó édesanya, nagymama, anyós, nagynéni, jó ismerős és jó szomszéd, a galambodi
születésű
özv. AMBRUS REBEKA
szül. Zolyomi
életének 86. évében rövid szenvedés után december 9-én elhunyt. Temetése december 12-én
13 órakor lesz a református temetőben. Emléke legyen áldott,
nyugodalma csendes!
A gyászoló család. (5548-I)
Mély fájdalommal és megrendült
szívvel búcsúzunk szeretett
REBI MAMÁNKTÓL.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
Menye, Bogi és unokái:
Csák és Nimród. (5549-I)

„Múlnak az évek, életünk száll,
de utunk végén Jézus vár.”
Fájó szívvel búcsúzunk
INCZE ANNAMÁRIÁTÓL
született Dósa
az Európa Gimnázium
volt fizika-kémia szakos
tanárnőjétől,
aki életének 75., házasságának
53. évében elhunyt. Búcsúzik
férje, fia, menye, unokái, sógornője, a szomszédok és jó barátok. Drága halottunkat december
13-án 14 órakor kísérjük utolsó
útjára a marosvásárhelyi református temetőben, római katolikus szertartás szerint.
A gyászoló család. (5560-I)

Mindez pusztán egyetlen, szubjektív módja az ünnepi varázs előcsalogatásának, netalán egy másabb
életvitel potenciális kezdetének.
Merész gondolatok, viszont éppen
a csoda az a mindennapok margóján, amit ha még onnan is kiszorítunk,
talán
csupán
szürke
ünnepnapokat ülünk majd meg.
Színes, szeretetteljes ünnepeket
kíván a Kobak Könyvesboltlánc, s
addig is: csodákkal teli várakozást!
Bota Melinda

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Kiss
Sándornak
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. Prof. dr.
Kikeli Pál és a Procardia
munkaközössége. (19662-I)
Őszinte
részvétünket
és
együttérzésünket fejezzük ki
Incze
Botondnak
szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt
érzett fájdalmában. A Kikeli
család. (19662-I)
Osztozunk az Ambrus család
fájdalmában, amikor búcsúznak
a szeretett ÉDESANYÁTÓL,
ANYÓSTÓL, NAGYMAMÁTÓL.
Nyugalma legyen csendes!
Őszinte részvétünk a gyászoló
hozzátartozóknak.
A
Simó
család Bécsből. (v.-I)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
nagynéném, AMBRUS REBEKA
elhunyta alkalmából. Emlékezetünkben örökké élni fog. Éva
és Dávid Ausztriából. (v.-I)
Szomorúan veszünk végső
búcsút
szeretett
szomszédunktól,
id.
CSALA
FERENCTŐL,
aki
hosszas
szenvedés után visszaadta
lelkét Teremtőjének. Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott!
Vigasztalódást
gyászoló
szeretteinek! Szomszédai a
Săvineşti
sétányi
3-as
tömbházból. (5545)
Őszinte részvétünket fejezzük
ki Peti Mihálynak szeretett
ÉDESANYJA elvesztése miatt.
Pisti,
Buba
és
családja
Ausztriából. (5551-I)
Fájdalommal
és
megrendüléssel értesültünk szeretett
és tisztelt szomszédunk, INCZE
ANNAMÁRIA (Kicsi) haláláról. A
tevékenységben
megfáradt
testét
Isten
nyugosztalja.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak. A
Parângului utca 10. szám alatti
tömbház lakói. (5564)
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/263-021
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 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

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741235-239,
- 0365/882-842

- 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.

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

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

TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425,
0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN egy felejthetetlen, vidám éjszakán! Kifogástalan
élő zene, menü kedvező áron. Igyekezzen, a helyek apadnak! Iratkozás a helyszínen. Érdeklődni a 0265/319306-os telefonszámon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó,
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek
számára, SZAKÁCSOT, BÁROST, PINCÉRT, SEGÉDPINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866.
(60655)
SOFŐRT alkalmazunk B, C, E kategóriával, tanúsítvánnyal (attesztát). Tel. 0744-692-871. (19664)

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és
SOFŐRT. Tel. 0734-123-877. (19665-I)

ŞTEFANIA
JÓS
és
JAVASASSZONY
Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel az
ünnepek alatt, ha egyetértést akar a családban, ha
jólétet akar vagy egészségi problémái (depresszió,
stressz, csontfájdalom, gyomorfájdalom) vannak,
hívja bizalommal Ştefania asszonyt, aki
paranormális
képességeivel
segíteni
tud
bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: 4953)
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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.

DECEMBERRE

