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A miniszter optimista a katolikus iskolát illetően

A helyhatóság hozzájárulására számít

AG Weinberger új
zenekari felállással
Marosvásárhelyen

AG Weinberger, a legfontosabb hazai
blueselőadó új zenekari felállással tér
vissza, ezúttal új szerzői dimenziókkal
és eltérő stílusjegyekkel, repertoárjában összesítve jazz, blues, soul,
blues-rock és ritkábban játszott dalokat, melyeket egy gyűjteményes
show-műsorban összesít, és melyeket
Romániában csak AG Weinberger ad
elő.

____________2.
Lengyel pálos
szerzetes lesz
az idei csíksomlyói
búcsú szónoka

Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i
pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018as csíksomlyói búcsú szónoka.

____________3.
Ferences múlt
és jelen

A ferences lelkiség lényegéről, a rend
múltjáról és jelenlétéről Marosvásárhelyen, a kommunista diktatúra egyházellenes politikájáról hangzottak el
előadások január 4-én a Deus Providebit Tanulmányi Házban.

Lucian Goga prefektus, Liviu Pop közoktatási miniszter és Ioan Macarie megyei főtanfelügyelő

Adott a lehetőség arra, hogy a marosvásárhelyi katolikus iskola törvényes alapokon működjön, anélkül, hogy ez a tény
kedvezőtlenül érintené a két szomszédos fél közül bármelyiket – szögezte le hétfői marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján
Liviu Pop közoktatási miniszter. A későbbiekben kiderült, hogy
mindez az új törvény alapján válik lehetségessé, amely a szenátus napirendjén szerepel, de nem lehet tudni, hogy mikor
lép életbe, ha az ellenzék megtámadja.

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi

A tanulók nem fognak hátrányos helyzetbe kerülni, és a minisztériumnak törvényes joga van arra, hogy iskolát létesítsen azzal a feltétellel,
hogy helyi szinten helyiség és akarat létezzen. Ha ezt nem oldják meg
helyben, be tudunk avatkozni, amit nem szeretnék – mondta, majd hozzátette: nagyon várja Marosvásárhely polgármesteri hivatalától a dokumentumot, amelynek értelmében a két líceum egymás mellett működhet,
és biztosította a helyhatóságot, hogy a B épületben egy másik jogi személyiségű tanintézményt tud a minisztérium létrehozni, ha ebben partnerséget vállal a helyhatóság.
(Folytatás a 4. oldalon)

Összefogásra van szükség

A jászvásári
autópálya ügyében

Tanácskozásra hívta a politikum, az
érintett megyék, az egyes intézmények, illetve a civil szféra képviselőit a
hét végén az Együtt az A8-ért civil csoport a Moldvát Erdéllyel összekötő autópálya ügyében. A Jászvásáron múlt
pénteken tartott tanácskozáson az
érintettek hangsúlyozták: szükség van
a politikum összefogására, hogy megvalósuljon az immár tíz éve tervszinten
elakadt autópálya.

Tíz éve nem történt előrelépés a Moldvát Erdéllyel összekötő Ungheni – Iaşi (Jászvásár) –
Tîrgu Neamţ (Németvásár) – Gyergyóditró –
Marosvásárhely autópálya megvalósítása érdekében. Tavaly több alkalommal is megmozdulást kezdeményezett az ügyet felkaroló civil
csoport, követelve az autópálya mielőbbi megépítését. Online petíciót kezdeményeztek, illetve felvonulásra is sor került, amelyhez a
sztráda nyomvonala által érintett településekről
több százan csatlakoztak. A lapunkhoz eljuttatott közleményben a civil csoport hangsúlyozza, prioritást élvező beruházássá kellene
nyilvánítani az A8-as autópálya megépítésének
az ügyét, és ehhez a politikai pártok összefogására van szükség.
(Folytatás a 4. oldalon)

____________5.
Bizonytalan a
helyzet az ASA-nál

Nincs csőd, marad az átszervezés a
Marosvásárhelyi ASA-nál, és ezzel a
folytatás elméleti lehetősége a csapat
számára – így döntött a gazdasági
ügyek elbírálásában illetékes különleges Maros megyei törvényszék pénteken.

____________8.

Marketingfogás?

Mózes Edith

Ha valaki unalmasnak találta volna a karácsonyi ünnepeket, és valamiféle izgalomra vágyott, megkapta. Persze,
nem éppen azt és nem épp úgy, ahogy várta, de tény, hogy a
miniszterelnök minapi „akasztófahumora” nagyon „megemelte” az erdélyi magyarok adrenalinszintjét, és jogos felháborodást váltott ki minden jóérzésű emberből. Nem csak
magyarból. Mert akadnak olyan románok is, akik bírálni
merik a román állam nemzetiségi politikáját, és elítélik a
kormányfő nyilatkozatát, de a politikum és főleg az államelnök reakciójának a hiányát is. Ezek sajnos sokkal kevesebben vannak, mint azok, akik szívesen végignéznék,
amint a kormányfő éppen székelyeket aggat a zászlók
mellé.
A vasárnap esti tévéviták egyik fő témája is a magyarok,
az RMDSZ, az erdélyi „nacionalista magyar pártok” és Magyarország volt, akik, amelyek folyamatosan a románok ellen
dolgoznak, és próbálják Erdélyt leszakítani Romániáról, holott az, mióta világ a világ, „román föld volt, és az is
marad”. A vitában a botcsinálta szakértők, nagyhangú hazafik mellett történészek is részt vettek. Mindenki mondta a
magáét, felesleges lenne elismételni, hiszen mindenki ismeri.
Érdekesek nem a szokásos szólamok voltak, hanem az egyik,
professzor úrnak titulált vitázó érvelése, aki szerint a miniszterelnöki „elszólás” amúgy nem igazán helyénvaló, de ha
belegondolunk, remek marketingfogás. Valóban marketing
az egész, és feleslegesen rendelték be raportra a budapesti
(Folytatás a 3. oldalon)
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Tel. 0742-828-647

Megyei hírek

Körzeti választmányi gyűlés

A marosvásárhelyi RMDSZ meggyesfalvi körzete január
17-én, szerdán 19 órától választmányi gyűlést tart a marosvásárhelyi RMDSZ székházában. A gyűlésen megválasztják a körzet új elnökét és a választmányi tagokat.

Pokorny László fogadóórája

Dr. Pokorny László megyei tanácsos január 17-én, szerdán 9 órától Marosvásárhelyen, a Maros Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóságon (Trébely utca 7. szám,
C épület) szociális és környezetvédelmi kérdésekben tart
fogadóórát.

Antikváriumi könyvek a Maros Mallban

Ezen a héten hétfőtől csütörtökig a marosvásárhelyi Arató
utca 6. szám alatti Góbé Antikvárium könyveiből ezer példány a Maros Mallban található meg. A könyveket egylejes
egységáron kínálják eladásra.

TDK a Sapientián

A Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Karának Tudományos
Diákköri Tanácsa és a Kar Hallgatói Önkormányzata a
2017/2018. tanév tavaszi félévére meghirdette a XVII. kari
tudományos diákköri konferenciát (TDK). A konferenciára
azon hallgatók jelentkezését várják, akik tanulmányaik
mellett olyan tudományos tevékenységet folytatnak, amely
a profiljukhoz illik, önképzési céllal valósul meg, azt színvonalas pályamunkaként elkészítik, majd a konferencián
bemutatják. Jelentkezés, kivonat és dolgozat feltöltése:
március 17-ig. A konferenciára április 13–14-én kerül sor.
Bővebb tájékoztatás az esemény internetes oldalán:
http://tdk.ms.sapientia.ro/.

A Kincsem utolsó vetítései

A marosvásárhelyi Cinema Cityben naponta 15.20-tól még
vetítik Herendi Gábor Kincsem című, nagy sikerű játékfilmét. Az utolsó vetítésre január 18-án, csütörtökön kerül
sor.
Bővebb
tájékoztatás
és
jegyvásárlás
a
www.cinemacity.ro honlapon.

Zsuzsanna-bál

A Lorántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület január 27-én
a Grand vendéglőben tartja meg hagyományos Zsuzsanna-bálját. A résztvevőket kiváló menü, nagyszerű
zene és hangulat várja a hajnalig tartó bálon, amelyet palotással nyitnak meg. Énekel Buta Árpád, Trozner Kincső
és Boros Emese, a jó hangulatról kiváló zenekar is gondoskodik. Tekintettel az előző esztendőkben rendezett,
korosztálytól független Zsuzsanna-bálok sikerére, a szervezők arra kérik az érdeklődőket, hogy időben foglaljanak
helyet. Bővebb tájékoztatás és helyfoglalás a 0743-694811-es, 0745-359-111-es, 0743-413-059-es és 0265-261964-es telefonszámokon.

Tűzesetek

Szombaton Marosugrán kigyúlt egy ház kéménye. A helyszínre riasztott tűzoltókat megérkezésük előtt visszafordították, a tüzet ugyanis a helyieknek sikerült eloltani.
Vasárnap délután Marosszentgyörgyön, az Állomás utcában ütött ki tűz egy magánházban. A helyszínre érkező tűzoltóknak 1 óra 15 perc alatt sikerült eloltani a lángokat. Az
épület tetőzete 100 négyzetméteren leégett, személyi sérülés nem történt. A tüzet rövidzárlat idézte elő – tájékoztatott Virág Cristian, a Maros Megyei Katasztrófavédelmi
Felügyelőség szóvivője.
Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

Az elnökségi ülés napirendjén
olyan időszerű kérdések szerepeltek,
mint: az RMGE részvételi lehetősége
a határon túli gazdaságélénkítő programban és a romániai, ezen belül az
erdélyi mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadás kérdései.
A részt vevő elnökségi tagok és
nyolc megyei szervezet vezetői eldöntötték, hogy segítséget nyújtanak a gazdáknak és a vidéki térségekben pályázóknak annak érdekében, hogy a gazdaságélénkítő program
minél célszerűbben hasznosuljon, minél nagyobb mértékben szolgálja az agráriumban dolgozók és falun élők gazérdekeit,
a
mezőgazdasági
termelés
dasági
hatékonyságának növelését, a helyi termékek feldolgozását
és értékesítését, ezzel is hozzájárulva az itthon maradás feltételeinek megteremtéséhez.
Az RMGE megalakulása óta több mint 27 éve végzi a
szakmai tanácsadás legtöbb formáját és az anyanyelvi felnőttképzést. Ennek szükségessége és minél szélesebb kör-

ben történő kiterjesztése most vált létszükségletté, amikor
a hazai agrár-szaktanácsadás minden intézménye megszűnt,
a mezőgazdasági oktatás és képzés a mélyponton van.
A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete minden forrást
kihasználva – beleértve a magyarországi falugazdász-hálózat kiterjesztésének lehetőségét is – az eddiginél még intenzívebben szeretné ellátni a termelőket és vidéki
szereplőket tanáccsal és tájékoztatni őket a termelés és gazdasági haszon fokozása, a hazai, magyarországi és közösségi támogatások minél nagyobb arányban történő
megszerzése érdekében.
(RMGE-közlemény)

Ag Weinberger új zenekari felállással
Marosvásárhelyen

AG Weinberger, a legfontosabb hazai blueselőadó új zenekari felállással (AG WEINBERGER 4TH) tér vissza, ezúttal új szerzői dimenziókkal és eltérő stílusjegyekkel,
repertoárjában összesítve jazz, blues, soul, blues-rock és
ritkábban játszott dalokat, melyeket egy gyűjteményes
show-műsorban összesít, és melyeket Romániában csak
AG Weinberger ad elő.
Az új felállású AG WEINBERGER 4TH saját stílusában
értelmezi újra a rendkívül színvonalas zenei univerzumot;
a Lionel Hampton, T-Bone Walker, The Fabulous Thunderbirds, Benny Golson, Charlie Parker repertoárjából vagy a
saját szerzeményei közül származó kompozíciókat AG Weinberger átformálja és zeneileg átszűri az alkotói szabadság
legtermészetesebb módján, így az ő zenéje ugyanolyan érzékenységet áraszt, és ugyanazt a benyomást kelti, mint az
általa idézett zenei univerzum.
A kritikusok a Romániai Mr. Bluesnak nevezik, B.B.
King szerint ő „a legmagasabb rangú karizmatikus gitáros”.
AG Weinberger az egyetlen hazai jazz- és bluesművész,
akit hét kategóriában jelöltek Grammy-díjra és a Kulturális
Érdemrend lovagi fokozatával tüntettek ki. Ugyanazzal a
lelkesedéssel, ugyanolyan szenvedéllyel és hittel folytatja
küldetését, hogy a jó zenét érvényesítse Románia művelődési életében.
Az AG WEINBERGER 4TH blues-show a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében január 26-án, pénteken 19 órától szerepel műsoron.

RENDEZVÉNYEK

Színháztörténeti KZST-est

A Kemény Zsigmond Társaság ma délután 6 órakor
tartja összejövetelét a marosvásárhelyi Bernády Házban. Meghívott Lázok János színháztörténész, előadásának címe: Volt egyszer egy Magyar Művészeti Intézet.
A Kolozsváron 1947-ben létrehozott és szűk három évig
működő MMI születése és erőszakos feldarabolása
nincs a köztudatban. Volt diákjai közül városunkban Kolozsvári Puskás Sándor szobrászművész él és dolgozik,
aki ez alkalommal bemutatja egyik legújabb művét. Közreműködik Molnár Tibor hegedűn és Molnár József
mélyhegedűn.

Utószilveszteri hangverseny

Január 18-án, csütörtökön este 7 órakor rendkívüli utószilveszteri hangversenyre kerül sor a Kultúrpalota
nagytermében. Vezényel Shinya Ozaki japán karmester,
fellép Daniela Păcurar szoprán, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia vegyes kara és szimfonikus zenekara. Műsoron: Herold-, Ivanovics-, Strauss-,
Lehár-, Meyerbeer-, Puccini-, Verdi-, Rossini-, Saint-

Jegyek válthatók a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (hétköznap 12–17.30 óra között, telefon:
0372-951-251) és a színházban működő jegypénztárban
(hétköznap 9–15 óra között és előadás előtt egy órával, telefon:
0365-806-865),
valamint
online,
a
www.biletmaster.ro honlapon. (pr-titkárság)

Fotó: Anca Coleasa

A Nap kel
8 óra 1 perckor,
lenyugszik
17 óra 2 perckor.
Az év 16. napja,
hátravan 349 nap.

Ülésezett az RMGE országos elnöksége

A Romániai Magyar Gazdák
Egyesületének országos elnöksége és megyei elnökei Nagyszalontán, a helyi RMDSZ
székházában
üléseztek.
A
gazda-érdekképviselet vezetőit
Török László polgármester köszöntötte, és sikert kívánt az
áldozatos munkához. Sebestyén
Csaba parlamenti képviselő
megköszönte a helyi szervezőknek a lehetőséget, majd a
résztvevők
magyarországi
cégek képviselőivel folytattak
rövid beszélgetést.

AG Weinberger

16., kedd

Ma GUSZTÁV, holnap
ANTAL, ANTÓNIA napja.
ANTAL: a római Antonius
nemzetségnévből rövidült, jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró. Antónia a név női
megfelelője.

_________________________________________ 2018. január 16., kedd

Saens-, Bizet-, Mascagni-művek. A koncertre a 12-es
számú bérletek érvényesek. A hangversenyt 19-én,
pénteken este 7 órakor megismétlik.

Nincs mese!
– nagy sikerű Hahota-kabaré

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat rendszeresen
színre viszi zenés szilveszteri kabaré-előadását a Maros
Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű előadást január 20-án, 21-én, 27-én és 28-án, majd február
3-án és 4-én tekintheti meg a nagyérdemű este 7 órától.
Fellépnek: Puskás Győző, Székely M. Éva, Kelemen
Barna, Gönczy Katalin, Cseke Péter, Gáll Ágnes és
Szőllősi P. Szilárd. Énekel: Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek még kaphatók a Maros Művészegyüttes
(0746-540-292)
és
a
Kultúrpalota
(0265-261-420) jegypénztárában.

A tűzmadár az Arielben

Január 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor A tűzmadár
című mesejáték tekinthető meg a marosvásárhelyi Ariel
Ifjúsági és Gyermekszínházban. A 4 éven felüli gyermekeknek szóló előadást Halasi Dániel rendezte.
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A HVIM budapesti akciója miatt

Biztonsági intézkedéseket kér a román külügy

A román külügy megbeszélést fog tartani Magyarország bukaresti nagykövetével a budapesti román
nagykövetségnél a hét végén történt incidens kapcsán, és fokozott biztonsági intézkedéseket kér
majd a magyar hatóságoktól – nyilatkozta hétfőn
Teodor Meleşcanu tárcavezető.

A külügyminisztert annak kapcsán kérdezte a sajtó, hogy a
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom tagjai a szombatra
virradó éjszaka székely zászlóval takarták le a Románia budapesti nagykövetsége bejáratánál levő táblát, amelyen a felirat és a címer látható.
„A Budapesten történtekkel kapcsolatban lesz egy egyeztetésünk Magyarország bukaresti nagykövetével, és ezen
egyértelművé tesszük: tudatában vagyunk annak, hogy az Európai Unió polgárainak joguk van a szabad véleménynyilvánításhoz, ugyanakkor azonban a diplomáciai kapcsolatokat
szabályozó, 1961-es Bécsi Egyezmény előírásainak megfelelő
biztonsági intézkedéseket fogunk kérni, hogy ne lehessen
megzavarni a nagykövetség tevékenységét” – mondta hétfőn
Meleşcanu.
A román–magyar diplomáciai kapcsolatok jövője kapcsán
a tárcavezető megjegyezte, Románia továbbra is azt szeretné,
hogy a két ország közötti párbeszéd „felfelé ívelő pályán maradjon”.
A HVIM Pest megyei és budapesti szervezetének honlapján
azt közölte, hogy az akció válasz volt a román kormányfő

„vulgársoviniszta kirohanására”. Mihai Tudose szerdán egy
televíziós műsorban közvetve akasztással fenyegette meg az
autonómiát követelő erdélyi magyarokat. A román kormányfő
nagy felháborodást kiváltó mondata a Realitatea hírtelevízió
szerda esti műsorában hangzott el, amikor az erdélyi magyar
pártok hétfőn elfogadott közös autonómianyilatkozatáról kérdezték. Tudose egy zászlóállítási kísérletre adott válaszával
példázta, hogy miként viszonyul a kezdeményezéshez. A kormányfő felidézte: a zászlóállítási kísérletkor is világossá tette,
hogy „ha a zászló lobogni fog, ott fognak lengeni mellette a
helyi felelősök is”.
Mihai Tudose azt állítja: nem beszélt akasztásról
Mihai Tudose miniszterelnök hétfőn azt mondta: nem beszélt akasztásról, amikor múlt héten az erdélyi magyar pártok
autonómianyilatkozatát kommentálta.
Tudose leszögezte: románként határozottan fenntartja álláspontját, hogy semmilyen szinten – még békés egyeztetéseken
sem – képezheti alku trágyát Románia területi integritása, nem
lehet szó Románia valamely részének autonómiájáról.
„Amikor a zászlón való lengést említettem, az állami hatóságokra utaltam, amelyeknek alkalmazniuk kell a törvényt. Az
ő mandátumuk fog a zászló mellett lobogni, ha nem szereznek
érvényt a törvénynek. Erről beszéltem, nem valakinek a felakasztásáról” – jelentette ki a Szociáldemokrata Párt (PSD)
végrehajtó bizottságának ülésére érkező román kormányfő.
(hírösszefoglaló)

Erdogan: „Bármely pillanatban” megkezdődhet
a török hadművelet Szíriában

A Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellenőrizte északnyugat-szíriai Afrín térsége elleni
török hadművelet „minden pillanatban” megkezdődhet – jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török
államfő hétfőn Ankara Sincan nevű külvárosában,
egy gyártóüzem megnyitóján.

Erdogan beszédében kifejtette: a katonai beavatkozás előkészületei lezáródtak. A török haderő rövid időn belül „elintézi
Afrín és Manbídzs ügyét” – fogalmazott az elnök.
Manbídzs térsége szintén az YPG fennhatósága alatt áll, de
különálló terület közvetlenül az Eufrátesz jobb partján. Azzal,
hogy az Eufráteszi Pajzs fedőnevű török hadművelet 2016 augusztusa után kiszorította az Iszlám Állam dzsihadistáit a határ
menti térségből, Ankara Afrín és Manbídzs egyesítését is meg
tudta akadályozni.
Ankara terrorszervezetnek tekinti az YPG-t, és attól tart,
hogy a szíriai kurd fegyveresek térnyerése felerősíti a
több mint tízmilliós törökországi kurd kisebbség függetlenségi törekvéseit. Az NTV török hírtelevízió információi szerint az YPG mintegy 10 ezer milicistája
állomásozik Afrínban.
Az Ihlas török hírügynökség hétfői jelentése szerint a tér-

séggel északról határos török Kilis tartományban a harckocsik
és a tarackok már csak a vezérkar parancsára várnak.
A török tüzérség szombat óta a nyugatra található Hatay tartomány felől több tucat lövést leadott Afrín irányába.
Az YPG ugyanakkor meghatározó szerepet játszik abban a
Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű lázadószövetségben,
amely az amerikai vezetésű koalíció legfontosabb helyi partnere az Iszlám Állammal szemben. Az SDF, amelyet az Egyesült Államok fegyverekkel és kiképzéssel is támogat, Szíria
területének mintegy egynegyedét tartja az ellenőrzése alatt az
ország északi és keleti részében.
Annak kapcsán, hogy Washington egy 30 ezer fős új, határvédelmi alakulat létrehozásán dolgozik az SDF parancsnoksága alatt, Erdogan úgy fogalmazott: Törökországnak az a
feladata, hogy „még születése előtt megfojtsa ezt a terrorhadsereget”.
A szintén NATO-tag Egyesült Államokra utalva közölte: az
az ország, amelyet szövetségesünknek mondunk, minden kifogásunk, figyelmeztetésünk és jó szándékú javaslatunk ellenére kitart amellett, hogy határaink mentén „terrorhadsereget”
alakítson ki. Lehet-e más célpontja ennek a „terrorhadseregnek”, mint Törökország? – hangoztatta Erdogan. (MTI)

Belga vadászgépek orosz bombázókat fogtak be
az Északi-tenger felett

Belga vadászgépek hétfő délelőtt befogtak két
orosz bombázót az Északi-tenger felett, a hollandiai
partok közelében – közölte a brüsszeli védelmi minisztérium.

A katonai légtérellenőrzés riasztását követően a Beneluxállamok (Belgium, Hollandia és Luxemburg) légtérvédelmét
jelenleg ellátó belga haderő két F-16-os vadászgépet küldött
a florennes-i támaszpontról a két TU-160-as típusú orosz hadászati bombázó feltartóztatására.
A VRT flamand közszolgálati televízió arról számolt be,
hogy a belga pilóták azonosítás után kiterelték az orosz gépeket a térségből, amelytől nyugatra a brit légierő Typhoon tí-

pusú harci gépei vették át a bombázók kíséretét. Belgium múlt
héten vette át Hollandiától a Benelux-államok légtérvédelmét,
amelyet a tavalyi év eleje óta négyhavi váltásban közösen lát
el a két ország.
A 11-13 ezer kilométeres hatósugarú Tupoljev 160-as bombázók atomfegyver szállítására is alkalmasak.
A NATO-tagországok harci repülői nem először indultak
orosz gépek feltartóztatására, amióta az ukrán válság miatt
feszültté vált a Nyugat és Moszkva kapcsolata. Oroszország az utóbbi években számos alkalommal megsértette
Nagy-Britannia, Izland, Kanada és más államok légterét.
(MTI)

Lengyel pálos szerzetes lesz
az idei csíksomlyói búcsú szónoka

Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czesto- kolostorban szolgált közel egy éven át, elmélyítve a magyar
chowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét.
A közlemény szerint Marian Adam Waligóra sokat tesz a
a 2018-as csíksomlyói búcsú szónoka.

Urbán Erik ferences szerzetes, a csíksomlyói kegytemplom
igazgatója az MTI-nek hétfőn elmondta: a pünkösdi zarándoklat 1989 utáni történetében egyszer fordult még elő, hogy
nem magyar szónoka volt a hegynyeregben tartott ünnepi
szentmisének. Ekkor a Bukarestben szolgálatot teljesítő pápai
nuncius prédikált, beszédét pedig tolmácsolták. A mostani
szónok, Marian Adam Waligóra azonban kiválóan beszél magyarul, így tolmács nélkül mondhatja el szentbeszédét.
Az erdélyi ferences rend közleménye szerint a pálos szerzetes fiatalkorában kezdett magyarul tanulni. Erre a pálos rend
magyar alapítása indította. Pappá szentelése után a pécsi pálos

lengyel–magyar barátság elmélyítéséért, ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát is. Sokat tesz ugyanakkor
Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.
A pünkösdi zarándoklat ünnepi szentmiséje május 19-én
helyi idő szerint 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói hegynyeregben, és a szervező erdélyi ferences rend elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani a rendezvénnyel. Ferenc pápa
kezdeményezéséhez csatlakozva ugyanis a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit
útján témában tervezte meg. (MTI)

Ország – világ
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Továbbra is piacvezető a Dacia

2017-ben több mint 655.000 gépkocsit értékesített a
Dacia üzem, 12,2 százalékkal többet, mint az előző
évben. A legfontosabb piac a franciaországi, ahol
mintegy 120.000 autót sikerült eladniuk. A gépkocsigyártó üzem továbbra is piacvezető Romániában,
majdnem 29 százalékos részesedéssel és 43.262 eladott egységgel, ami 11,3 százalékos növekedést jelent 2016-hoz képest. Romániában a legnépszerűbb
modell továbbra is a Logan típusú Dacia, amelyből
16.200 darabot vásároltak a romániai lakosok, a külföldi piacokon a Dacia tavaly 611.973 darab gépkocsit értékesített, ez pedig 12 százalékkal több, mint
2016-ban. A legtöbb Daciát továbbra is Európában
sikerült értékesítenie a gépkocsigyártó üzemnek,
ahol mintegy 460.000 egységet adtak el. (Agerpres)

Lavina sodort el egy férfit

Hétfőn reggel újrakezdték a hegyimentők a lavina
által elsodort férfi keresését a Bucsecs-hegységben.
A 30 éves bukaresti férfit szombat délután sodorta el
egy lavina a Coştilei-völgyben. A buşteni-i hegyimentők vezetője, Gheorghe Haiduc elmondta, több mint
20 hegyimentő keresi az eltűnt férfit, és három nyomkereső kutyát is bevetettek. Az eltűnt férfi egy öt személyből álló csoport tagja volt, és a Bucsecs-tetőre
szerettek volna feljutni. A Prahova megyei hegyimentők Facebook-bejegyzésükben azt írták, hogy szombaton megtalálták az eltűnt férfi sisakját, hátizsákját
és a két jégcsákányát. (Agerpres)

Ajándékokat kapott Johannis

Klaus Johannis 2.752 euró értékben kapott ajándéktárgyakat az elmúlt évben. Az államfőnek ajándékozott tárgyak között van egy Givi Kolelishvili-festmény,
a Különleges Műveleti Erőktől kapott egyedi bajonett,
arany mandzsettagombok, selyemkendő, Tiffany
márkájú borospalack. Az elnök összesen 41 ajándéktárgyat kapott különböző protokollesemények alkalmából 2017 folyamán. Ezek a tárgyak az Államelnöki
Hivatal tulajdonában maradnak. (Agerpres)

Havazás várható

Havazásra, havas esőre, esőre és erős szélre vonatkozó figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Igazgatóság az egész ország területére. A
figyelmeztetés szerda estig érvényes. Az előrejelzések szerint a lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 15-20, elszórtan – főleg délnyugaton és a
hegyvidéken – a 30 litert is négyzetméterenként. Erdélyben, a Bánságban, a Körösök vidékén, Olténiában, Munténiában, Moldvában és Dobrudzsában
helyenként jegesedés várható. A szerdára virradó éjszaka a Nyugati- és a Keleti-Kárpátokban, majd a
szerdai nap folyamán a Déli-Kárpátokban is vastag
hóréteg képződhet, a nyugati országrészen felerősödik a szél. (Agerpres)

Hiúzt filmeztek a Királyerdő
Nemzeti Parkban

Élelmet kereső hiúzt sikerült lencsevégre kapniuk a
Romsilva alkalmazottainak a Királyerdő Nemzeti
Parkban. A ritka állatról készült videót az állami erdészet a Facebookon is közzétette. A szakemberek
becslése szerint a védett területen összesen négy
hiúz él, az állatokat nagyon ritkán sikerül lefilmezni.
Románia Európa-szerte az egyik legnagyobb hiúzpopulációval rendelkezik, a szakemberek szerint mintegy 2600 példány él belőle az országban. (Mediafax)

Marketingfogás?

(Folytatás az 1. oldalról)
román nagykövetet? És ő feleslegesen „nyelvészkedett”
a miniszterelnök védelmében?
Persze ezzel az ügynek nincs vége: várjuk, mikor
hangzik ez az RMDSZ elnöke által követelt nyilvános
bocsánatkérés, hogy más lépésről ne beszéljünk…
A magyarellenes kórus nem lenne teljes a megyénkbéli, még prefektus korában elhíresült képviselő hozzászólása nélkül, aki ebben a pillanatban azért háborog,
hogy „agresszív, szélsőséges provokátorok” székely
zászlót borítottak Románia budapesti nagykövetségének
címerére. A politikus „határozott hivatalos reakciót”
vár a román hatóságoktól, akiknek szerinte „törvényes
szankciókat” kellene kérniük Orbán Viktortól. Mert az
ilyen akciók „veszélyesek lehetnek, ha csírájukban nem
fojtják el azokat”. És „jóhiszeműsége” ékes bizonyítékaként jelenti ki, hogy „valószínűleg Budapest érdeke
a kétoldalú kapcsolatok közötti feszültség mesterséges
szítása”, és arra figyelmezteti híveit, „ne maradjanak
passzívak a nagy egyesülés századik évében”. Mi ez?
Ez is csupán marketingfogás?
Érdemes elgondolkozni, hogy is állunk. Az, hogy a
román kormányfő a székely zászló mellé felkötné azokat
is, akik kitűzték, semmiség, csupán marketingfogás, de
egy székely zászló Budapesten is sértő és veszélyes a
„jóérzésű” románokra nézve?
Ez az év a jelek szerint a hadakozás és a rágalmazás
centenáriumi éve lesz. Holott a magyar közösség és a
magyar pártok nem kérnek egyebet, mint a száz évvel
ezelőtti gyulafehérvári ígéretek betartását.
Ez nem marketingfogás. Jogos elvárás.
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A helyhatóság hozzájárulására számít
is ellentmondva azt válaszolta,
hogy újraalapításról nem lehet beszélni addig, amíg nincsen végleges
bírói határozat arról, hogy az iskolát
felszámolták, és a DNA által vizsgált másik két ügy is lezárult. Szavaiból kiderült, hogy közel tíz
minisztériumi tisztségviselő és köztisztviselő szerepel a kivizsgálás
alatt álló személyek között, akik a
miniszter véleménye szerint valamennyien ártatlanok, és mindenképpen megilleti őket az ártatlanság
vélelme, amíg ítélet születik az
ügyükben.
A kérdésre, hogy mi történik, ha
a parlament által megszavazott törvénytervezetet a szenátus is megszavazza, de az iskola ellen indított
per még nem ér véget, azt válaszolta, hogy abban az esetben, ha a
törvény megjelenik a Hivatalos
Közlönyben, együtt fogják életbe
léptetni a tanfelügyelőséggel. Ami
a kezdő osztályok indítását illeti,
megjegyezte, hogy a törvényt az ellenzéki pártok különböző igazságügyi fórumokon megtámadhatják,
és megtörténhet, hogy a jövő iskolai
év kezdetéig nem lesz végleges. Ráadásul egy új iskolát a közoktatási
egységek minőségét ellenőrző
ügynökségnek is akkreditálnia kell,
ami szintén csak a törvény véglegessé válása után lehetséges.
Majd újra megismételte, hogy
abban az esetben, ha a polgármesteri hivatal biztosítja a minisztériumot, hogy az épület tulajdonosa
vagy ügykezelője, akkor miniszteri
rendelettel is létre lehet hozni az iskolát, ami akkor is lehetséges, ha a
helyi szervek a megadott időpontig

nem véglegesítik az iskolahálózat
tervét. Mindezt három évvel ezelőtt
is meg lehetett volna oldani, hiszen
a szaktárca feladata, hogy minden
diák számára biztosítsa a zavartalan
oktatást.
A miniszter részletesen válaszolt
az oktatásügy működését és problémáit illető kérdésekre, elzárkózott
viszont attól, hogy a két marosvásárhelyi egyetem egyesülési szándékáról és a magyar tagozat által
kért önálló főintézetek megalakításáról véleményt mondjon.
– Miniszterként nem hozhatok
létre főintézeteket, ez az egyetemi
autonómia keretében az egyetem
szenátusára tartozik. Én csak tudomásul veszem, amit a szenátus
határozott, és rendeletet adok ki
a megalakításukra vagy például
egy magánegyetem felszámolására.
A kérdésre, hogy egyetért-e a két
egyetem egyesülésével, azt válaszolta, hogy egyetemi kérdésekben
nem tartja szakértőnek magát, a felelős államtitkár, a rektorok tanácsa
és a felsőoktatás minőségét ellenőrző ügynökségtől kér ezekben a
kérdésekben tanácsot, hogy helyes
döntéseket hozhasson.
A MOGYE vezetőjével elsősorban azért akart találkozni, hogy a
katonaorvosi szak bővítéséről tárgyaljanak. Mivel országos szinten
400 katonaorvosra lenne szükség,
az egyetem befogadóképességének
a függvényében a lehető legtöbb
helyet, a jelenlegi kétszeresét fogja
jóváhagyni ezen a szakon, ahogy
egyébként Bukarestben is – mondta
Liviu Pop tanügyminiszter.

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
A tanügyi tárca vezetője a román
kultúra napján tartózkodott Marosvásárhelyen, ugyanis a Mihai Eminescu születésnapja tiszteletére
szervezett ünnepségen a megyei
tanfelügyelőség Eminescu-plakettel
tüntette ki.
A sajtó képviselővel való találkozáson beszámolt arról, hogy a sok
vihart kavart és sok áldozatot követelt témáról technikai megbeszélést
folytatott a megyei tanács elnökével
és Marosvásárhely polgármesterével, majd hozzátette, adott a lehetőség, hogy törvényes úton működjön
mindkét jogi személyiségű tanintézmény, anélkül, hogy valamelyikük jogai sérülnének.
– Ebből kiindulva közöltem a
polgármesterrel, a megyei tanács elnökével és a főtanfelügyelővel,
hogy más évekhez képest, amikor a
törvény ezt nem tette lehetővé, kiegészítettem a jogszabályt oly
módon, hogy abban az esetben, ha
a helyi közigazgatási szervek között
nem jön létre az egyezség, a minisztérium beavatkozhat, hogy ne sérüljenek a diákok jogai. Építő és
tisztázó jellegű, meggyőző beszélgetés volt, ami nagyon fontos a diákok, a szülők és a tanerők
szempontjából is. Türelemmel és
kitartással meg lehet szüntetni az
eddig felmerült akadályt – mondta.
Utalt az iskola újraalapítására vonatkozó törvénytervezetre is, ami a felsőház napirendjén van, és akkor lesz
végleges, ha valóban törvénnyé válik.
A kérdésre, hogy újra lehet-e alakítani az iskolát akkor is, ha már
nincsen elegendő diák, önmagának

Kiigazították a helyi önkormányzatok költségvetését
A Maros Megyei Tanács tegnap rendkívüli tanácsülést
tartott egyetlen napirendi
ponttal, melynek tárgya a
Maros megyei területi közigazgatási egységek költségvetésének a kiigazítására
előirányzott összegek, valamint a hozzáadottérték-adóból a megyei és községi utak
finanszírozására elkülönített
összegek idei elosztására vonatkozik.

(Folytatás az 1. oldalról)
Maros megye képviseletében a
jászvásári tanácskozáson a megyei
önkormányzat alelnöke, Ovidiu
Dancu, valamint dr. Vass Levente,
Maros megyei parlamenti képviselő
voltak jelen. Dr. Vass Levente biztosította a résztvevőket, hogy az
RMDSZ támogatja az A8-as autópálya megvalósítását.
– A Marosvásárhely – Iaşi autópálya megépítését sürgető törvényegyik
kezdemétervezet
nyezőjeként, civilek és politikustársak meghívására részt vettem Iaşiban az A8-as sztrádáról szóló
konferencián. A politikum, a civil
és vállalkozói szféra képviselői párbeszédet folytattak arról, milyen lépések vihetnék előre a sztráda
ügyét. Javasoltam, hogy az autópálya nyomvonala mentén fel kell keresni minden önkormányzatot, és

A Mihai Tudose kormányfő
által használt útszéli nyelvezet
kapcsán, amikor az ország
állampolgárairól beszél

A Szabad Emberek Pártja (POL) határozottan elítéli azt az útszéli nyelvezetet, amelyet Románia miniszterelnöke használ, amikor az általa vezetett ország állampolgárairól beszél, nemzetiségi, felekezeti, politikai
hovatartozásuktól vagy nemi irányultságuktól függetlenül.
A politikai szabadság hiánya, valamint a túlzott központosítás nyomán mára olyan személyek kerültek az ország élére, akik nem képesek a közméltósági tisztségüknek megfelelő színvonalon kifejezni
magukat.
A POL támogatja és szorgalmazza a decentralizációt, valamint a helyi
autonómia érvényesülését az ország minden városa, megyéje és történelmi
tartománya számára. Mindemellett a POL támogatja a helyi és regionális
öntudat felvállalását, beleértve Bukovina zászlajának kitűzését Gurahumorában, a bánáti lobogó felvonását Temesváron, Erdély zászlaját Kolozsváron, a székelyekét Csíkszeredában vagy a történelmi Moldva
zászlajának kitűzését Karácsonkő várának tetejére.
Dan Maşca elnök

bánfalvi, a mezőrücsi, a marosludasi és a radnóti. A támogatások
nem egységesek, és nagyságuk
attól függ, hogy hány személy fizetési költségét finanszírozza az önkormányzat – fogalmazott a
tanácselnök.

lítse a helyi költségvetéseket. Sajnos az összeg, amelyet szétoszthatunk, csak fele a tavalyi 28 millió
lejnek. Ebben az évben 14,8 millió
lej áll rendelkezésünkre. Figyelembe vettünk két nagyon fontos
prioritást, az egyik a rohammentő
szolgálatok finanszírozása. Minden
olyan települést, amely rohammentő szolgálattal rendelkezik,

ösztönözni kell őket az autópálya
mellett való kiállásra egy memorandum aláírásával, amelyet eljuttatnak
a parlamentnek. A jelenlévők elfogadták javaslatomat. Emellett pozitív volt a fogadtatása annak a
felvetésemnek is, hogy az autópálya középső, Gyergyóditró és Târgu
Neamţ közötti szakaszát nevezzék
el marketingfogásként a medvék
autópályájának, tekintettel arra,
hogy a terület medvék által sűrűn
lakott élőhely. A pihenőhelyeken a
medvékről szóló információs és
szemléltető táblákat, tárgyakat lehetne elhelyezni. Először azonban
el kell készüljön a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő új
megvalósíthatósági tanulmány, és el
kell kezdődjön az építkezés – számolt be a tanácskozáson tett javaslatairól a parlamenti képviselő.
(menyhárt)

A POL sajtóközleménye

14,8 millió lejt osztottak szét, ez fele a tavalyinak

Mezey Sarolta

Támogatják a rohammentő
szolgálatok működését
Az egyetlen napirendi pontra
való tekintettel a tanácsülés gyors
ütemben zajlott, a tanácsosok elfogadták a határozattervezetet. Az
ülést követően Péter Ferenc tanácselnök nyilatkozott lapunknak.
– A rendkívüli tanácsülésen arról
döntöttünk, hogyan osztjuk szét azt
az összeget, amelyet az országos
költségvetésből a megyei önkormányzat azért kap, hogy kiegyen-

A jászvásári
autópálya ügyében

400 ezer lej idősotthonok
támogatására
Maros megyében Nyárádmagyaróson, Kozmatelkén, Szentpálon és
Mezőbodonban működnek – a megyei szociális ellátási igazgatóság
rendszerén kívüli – öregotthonok.
Tekintettel arra, hogy az idősotthonok fenntartása nehézségekbe ütközik, hiszen a településeknek kisebb
Fotó: Mezey Sarolta a költségvetésük, a megyei tanács
száz-százezer lejt utal át a működési
vagy amely tagja valamely roham- költségeknek a fedezésére.
mentő szolgálatot működtető egyesületnek, előnyben részesítettünk Közel 600 lej a bözödújfalusi
azért, hogy fedezni tudják a szolgá- templom újjáépítésére
latnál
dolgozók
fizetését.
– Az RMDSZ-es polgármesterek
A megyében működő 12 SMURD- múlt heti találkozóján egy szolidaegységből 11 kap támogatást: a ritási alap létrehozásáról volt szó.
dédai, az ákosfalvi, a szovátai, Az az ötlet született, hogy jelöljünk
a szászrégeni, a dicsőszentmártoni, ki egy-egy javításra, újjáépítésre
a segesvári, a nyárádszeredai, a li- szoruló reprezentatív épületet, ame-

lyet az önkormányzatok minden
évben támogatnak. Ebben az évben
a bözödújfalusi tó fenekén található
templomot neveztük meg. Minden
RMDSZ-es vezetőségű önkormányzat a neki járó összegből 15
ezer lejt ajánlott fel. Harminckilenc
önkormányzatról van szó, így a
végösszeg közel 600 ezer lej. Az
önkormányzatok ezzel a szolidaritással hozzájárulnak ahhoz, hogy a
történelmi jelentőséggel bíró helyen
turisztikai látványosságként újjáépüljön a bözödújfalusi templom.
Méghozzá eredeti helyén, a tó közepén. Ha a jelenleg lecsapolt vízgyűjtő
tó
szintje
újra
megemelkedik, akkor a templomépületbe stégen lehet majd bejutni.
A megvalósíthatósági tanulmány elkészült, s a felajánlott összeggel az
RMDSZ-es vezetőségű önkormányzatok jelentősen hozzájárulnak a terv kivitelezéséhez –
fogalmazott Péter Ferenc tanácselnök.
Péter Ferenc bejelentette, hogy
február közepére várható a Maros
Megyei Tanács idei költségvetésének elfogadása.

Ferences múlt és jelen
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A ferences lelkiség lényegéről, a rend múltjáról és jelenlétéről Marosvásárhelyen, a
kommunista diktatúra egyházellenes politikájáról hangzottak el előadások január
4-én a Deus Providebit Tanulmányi Házban. A konferencián
a
marosvásárhelyi
felfüggesztett (és jelenleg a
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
keretei
között
működő)
Római Katolikus Teológiai Líceum XI. B/K osztályos diákjai számoltak be a város
főterén álló egykori ferences
templom tornyával kapcsolatos tevékenységükről, amelyet az Örökségünk őrei
projekt keretében „fogadtak
örökbe” és akarnak megismertetni a nagyközönséggel.

Bodolai Gyöngyi

Hogy jobban elmélyedhessenek
a témában, történészek, a ferences
rend képviselői osztották meg ismereteiket, majd a Brandner Emőke és
Tamási Zsolt pedagógusok vezetésével dolgozó diákok mutatták be,
hogy milyen eredményre jutottak az
1971-ben lerombolt templommal,
kolostorral, iskolával, valamint a
megmaradt toronnyal kapcsolatos
tájékozódásuk során.
Az előadók közül fr. Orbán Szabolcs atya, az erdélyi ferences rendtartomány vezetője a gyökerekig
ment vissza, felelevenítve a rend
alapítója, az 1181–1226 között Assisiben élt Szent Ferenc tanításait.
Bemutatta a mozgalom három legfontosabb ágát (obszervánsok, minoriták, kapucinusok), beszélt az
alapító atya életéből fakadó és 800
éve ható lelkiség legfontosabb jellemzőiről, a rend reguláiról. A ferences testvérek életének alapja
Isten tisztelete, Jézus követése, az
evangélium szerinti élet, az
emberek szeretete, a testvériség, kicsinység,
szegénység,
szolgálatkészség, derű, odaadó hűség és
munkálkodás, a természet szeretete
– hangzottak el a későbbiekben
fr. Bakó Béla Pál atya, OFM, a marosvásárhelyi Szent Erzsébet Társulás vezetőjének előadásában is a
ferences jelen alapjait képező regulák. Korábban a rendtartomány vezetője a közösség fontosságát is
kiemelte.
Nem sokkal az alapító, Assisi
Szent Ferenc halála után, 1240–50
között érkeztek az első ferencesek
Németországból és Magyarországról Erdélybe. Mivel többségük
német anyanyelvű volt, először a
szász városokban telepedtek le, a
magyar barátok pedig Székelyvásárhelyen, az egykori Tatárország határán, ahol az 1332–40

között keletkezett kolostorjegyzék
szerint létezett egy korai templom
és kolostor – hallottuk dr. Györfi
Zalán régész (A megtelepedés kezdetei, az első kolostor régészeti feltárása) előadásában, aki a
marosvásárhelyi vár területén végzett ásatásokkor felszínre került leleteket mutatta be. A régészek
munkája nyomán házak, pincék,
falrészek kerültek elő a korai korszakból, erre utal az Árpád-kor kezdetére tehető bordatagozat és a
korabeli dénár.
A tatárjárás és az azt követő történelmi események megsemmisítették, illetve megnehezítették az
erdélyi kolostorok életét.
Kezdetben a magyarországi,
Szűz Máriáról elnevezett provincia
kusztódiája (őrsége) volt az erdélyi.
A 15. században a regula szigorúbb
megtartását követő obszervancia
terjedt el Magyarországról és Boszniából. A lelki megújulást követően
az 1400-as években újabb kolostorok épültek, és 1444-ben a székelyvásárhelyi kolostort is újraalapítják.
A 15. században az erdélyi kusztódiát a Boszniában megalakult Salvatorianus provincia védnöksége
alá helyezték, így a vásárhelyit is.
Amint az ásatások során kiderült,
az építmény a 15. század közepére
kolostornégyszöggé alakult, és
ebben az időben épült a torony, ami
nagy hatással volt a könyék toronyépítészetére – idézte Kelemen Lajost dr. Györfi Zalán. A kolostor
udvarán 270 sírt tártak fel, amelyekbe germán vonásokkal rendelkező, szép szál ferences barátok
voltak eltemetve. A kolostor lakóiról fennmaradt írott források szerint
voltak közöttük az erdélyi Mezőségről, a szász vidékről származók,
egy katolizált román, valamint szlavóniai és dán szerzetes is. Az egyházi életről kevés dokumentum
maradt fenn, de találtak leleteket a
kolostor gazdasági életéről, az ott
űzött kézműves tevékenységekről,
a könyvtárról, a feltételezett könyvmásoló műhelyről, a szerzetesek
mindennapi életéről, a kolostor
mellett működő iskoláról. Világbajnok leletként tartják számon a győri
ferences gvárdián pecsétjét a 14.
század végéről, amit vélhetően vásárhelyi látogatásakor veszíthetett
el, mert egyébként a halála után
meg kellett volna semmisíteni. Régészeti anyag bizonyítja, hogy az
adományozók között az erdélyi nemesség színe-java megjelent – számolt be az előadó, aki bemutatta a
kolostor rekonstrukcióját.
Az 1550-es évektől a történelmi
események a ferences rendházak
újabb pusztulásához vezettek, a mohácsi vész és a reformáció következtében katolikus szempontból
elnéptelenedett Erdély – folytatta a

Fotó: Bodolai Gyöngyi

történetet a történész végzettségű
Molnár József (A visszatelepedés,
mikházi kolostor). A magyarországi
és az erdélyi provincia 110 kolostorából az 1600-as évekre összesen
nyolc maradt, Erdélyben nagy nehézségek árán csak a somlyói élte
túl ezt az időszakot. Az enyhülés
Bethlen Gábor fejedelemsége idején következett be. Az erdélyiek kérésére négy bosnyák obszerváns
szerzetes érkezett, akik 1636-ban
Mikházán létesítettek kolostort.
Még ebben az évben Marosszék kapitánya megvásárolta számukra a
területet, ahol felépült a ma is álló
kolostorépület. Bár problémát jelentett a nyelvismeret hiánya, újabb
szerzetesek érkeztek Boszniából. A
bosnyákok magyar anyanyelvű licenciátusokat vettek maguk mellé,
akik mindent elvégezhetnek a
szentségek kiszolgáltatásán kívül.
Nagy segítségükre volt az építkezésben a szovátai születésű Damokos Kázmér, aki szombathelyi
szerzetesként hazatért, hogy édesanyját visszatérítse a katolikus hitre.
A bosnyák misszió sikeresen működött, a szomszédos települések filiáivá váltak, Szováta lakosait
visszatérítették, Selyében plébániát
alapítottak. Összetűzésbe kerültek
viszont a somlyói szerzetesekkel –
hangzott el Molnár József előadásában.
A 17. századi felvirágzást P. Damokos Kázmér mellett, akit 1664ben püspökké szenteltek, P. Somlyai
Miklós, P. Kájoni János és
mások neve fémjelezte. 1640-ben
VIII. Orbán pápa az erdélyi kusztódiát függetlenítette és Szent István

Az egykori mikházi ferences kolostor épülete

király védnöksége alatt önálló kusztódiává tette. Mikházán kívül a 17.,
majd a 18. században újabb kolostorok létesültek. A szárhegyit 1655ben egy olasz szerzetes hozta létre
és virágoztatta fel. Csíksomlyón az
atyák gimnáziumot és nyomdát alapítottak. A XVIII. században a rend
35 kolostorral és 354 rendtaggal a
virágkorát élte. 1727-ben a Szentszék az erdélyi provinciát önálló
tartománnyá emelte. Az 1800-as és
1900-as években korlátozások és
újabb reformok vetették vissza a
Szent Istvánról elnevezett provincia
életét. Trianon után Romániához
csatolódtak. Az erdélyi ferences
rendtartomány vezette és tartotta
fenn a kolostorokat, amelyek között
a bécsi döntés után is megmaradt a
kapcsolat. 1945-ben újra egyesültek, ekkor a provincia székhelye
Kolozsváron volt, a helynökség és
a teológia Vajdahunyadon működött.
1948-tól a rendszerváltásig a negatív események, a megpróbáltatások négy évtizede következett. A
szocialista állam praktikáiról, amelyekkel az volt a cél, hogy lerombolják az ember legalapvetőbb
szükségletéhez, a hitélet megéléséhez szükséges tereket – aminek áldozata lett a főtéri ferences
templom és kolostor is –, dr. Novák
Zoltán történész, szenátor tartott
előadást.
Az új rendszer az egyházat tekintette legnagyobb ellenfelének, és totális diktatúraként az emberek
legmélyebb rejtekébe próbált behatolni. Hadjáratot indított az egyházak ellen, hiszen Erdélyben,
Romániában nemcsak a hitéletben,
a kisebbségi közösség megőrzésében is fontos szerepük volt. Amikor
rájöttek, hogy az emberekbe sulykolt új hit, az új rituálék és új jelképek nem hozzák az elvárt
eredményt, elhatározták, hogy az
egyházakat erőszakkal néhány év
alatt tönkreteszik. 1948-ban indult
be a támadás, amikor államosították
a teljes egyházi iskolarendszert, 431
katolikus, 531 református, 34 unitárius és 3 evangélikus intézményt. A
harc fontos elemeként a Rómához
kötődő két katolikus egyház teljes
megsemmisítésére törekedtek. A támadást több fronton indították: elkobzás, fenyegetés, üldözés, tiltás,
letartóztatások.
1949-ben feloszlatták a ferences
szerzetes rendeket, 1951-ben egy
éjszaka megrohamozták a rendházakat, és deportálták a ferenceseket
a máriaradnai kolostorba, majd
onnan kényszerlakhelyre küldték,
ahol a hívek mentették meg őket az
éhhaláltól. A rend 217 tagjából 30
érte meg az 1989-es rendszerváltást
– mondta Orbán Szabolcs atya.
A katolikus egyházat a papok folyamatos internálásával, a kommu-
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nista hatalommal együttműködő békepapi mozgalom révén akarták
gyengíteni, az 1956-os forradalom
után több tucat református teológiai növendéket, lelkészt zártak
börtönbe, ahol megpróbálták brutális módszerrel átnevelni őket.
Amikor rájöttek, hogy az erőszak
nem vezet a teljes felszámoláshoz,
belülről kísérelték meg befolyásuk
alá vonni a püspökségeket, plébániákat, informátorok beépítésével
megzsarolni a lelkészeket. Ebben
az időszakban bontották le az
1777-re felépült szép barokk templom és kolostor, illetve az elemi
fiúiskola épületét. A kényszerű
együttélés jeleként egy külvárosi
új templom kialakítását engedélyezték.
A négy évtizedes hadjáratban egy
korabeli térkép szerint a Maros Magyar Autonóm Tartomány 600.000
lakosából 60.000-et sikerült ateistává átnevelni – összegzett dr.
Novák Zoltán.
Ma 48 tagja van az erdélyi ferences rendnek, kolostoraik közül a
csíksomlyói, dési, szárhegyi, esztelneki és a dévai van megosztatlanul
a birtokukban, a többi kolostor
helyzete rendezetlen – mutatta de a
jelenlegi helyzetet fr. Orbán Szabolcs atya. A ferences testvérek
többsége plébánosi tevékenységet
végez. Bár fontos feladat lehetne a
kultúra ápolása és az oktatás, amelyeknek nagy hagyománya van a
rend életében, ezt néhány (középiskolásoknak és egyetemi hallgatóknak helyet adó) kollégium
fenntartásával végzik kicsiben. A
szociális tevékenység a dévai
Szent Ferenc Alapítványhoz és a
vásárhelyi Szent Erzsébet Társuláshoz köthető. Ez utóbbi tevékenységéről fr. Bakó Pál atya
számolt be. A provinciális engedélyével 1994-ben indult el a szegények gondozása (szegénykonyha),
a cigány- és a börtönpasztoráció.
1998-ban kezdődött meg az árva,
elhagyott, a társadalom peremére
szorult gyermekek befogadása,
gondozása, nevelése, életük figyelemmel kísérése családi típusú házakban Marosvásárhelyen és
Sárpatakon. A házakat az isteni
gondviselés mellett a jó szándékú
emberek segítségével, adományaiból tartják fenn. A szegénygondozás mellett ez a tevékenység jelzi a
ferences lelkiség jelenlétét, továbbélését városunkban – hangsúlyozta
Pál atya.
A rendezvényt a diákok Szem
csoportjának vezetője, Benedek
Kristóf beszámolója zárta, aki a
csapat tagjait és az Örökségünk
őrei projekt keretében eddig végzett tevékenységet és további terveiket ismertette, amit lapunk
hasábjain korábban részletesen is
bemutattak.

Fotó: Vajda György
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Művelődési körkép

Szerkeszti: Vajda György A tavalyi rendezvények iga- núkra emlékezünk. Decemberben a
zolták, hogy Szászrégen ma- művelődési ház és a Humana Regun
gyar művelődési élete igen Egyesület közös szervezésében
gazdag, köszönhetően a Hu- lenne a X. Kemény János műkedmana Regun Egyesületnek, a velő színjátszók szászrégeni találkoKemény János Művelődési zója.
Reményeink szerint nem maradElkezdődött a sürgősségi rohamTársaságnak és a Csillag
Egyesületnek, a polgármes- nak el a marosvásárhelyi Ariel Ifjúmentő szolgálat székházának felteri hivatalnak és az Eugen sági és Gyermekszínház, a Maros
húzása
Nicoară művelődési ház mun- Művészegyüttes, a Bekecs táncÚgy tűnik, végre sikerül megkatársainak. Ezt a magas együttes, a kézdivásárhelyi városi
építeni a sürgősségi rohammentő
mércét az idén is igyekszünk színház előadásai sem, amelyek
szolgálat szászrégeni egységének a
visszatérő vendégeink, és szívesen
tartani.
székházát. 2017 végén versenytárJanuár 10–11-én két telt házas fogadjuk a Marosvásárhelyi Nemgyalással jelölték ki a kivitelezőt.
Hahota-előadással indult a 2018-as zeti Színház Tompa Miklós TársuA cég egy konténert helyez majd el
idény a szászrégeni Eugen Nicoară latát, az András Lóránt Társulatot és
a jelenlegi városi kórház udvarára,
művelődési házban. Január 19-én, a Spectrum Színház előadásait is.
a polgármesteri hivatal tulajdonáAhogy a tavaly, az idén is lesz
pénteken 12:30-tól és 19 órától a
Kincsem című filmet tekinthetik operett- és musical-előadás (Opeban álló telekre. Ez egy ideiglenes
meg a filmbarátok. Jegyek az rettissimo), komolyzenekoncertek
megoldás ugyan, de mivel a kórház
RMDSZ-székházban vásárolhatók. (Tiberius), valamint nótaest is.
telkének tulajdonjogviszonya nem
A magyar nézőknek is ajánljuk a
Január 26-án, pénteken 17 és 20 órárendezett, erre van lehetőség. Az
tól a marosvásárhelyi Gruppen-Hecc román nyelvű színdarabokat. Taépítő cég kijelölte azt a területet,
Az gender tragédiája című kabaréját valy néhány kiváló előadást láthatahova várhatóan két hónapon belül
mutatja be (ezúttal jegyek a művelő- tunk, mint A fösvény (Avarul), a
600.000 lejes beruházással elkédési házban válthatók). Február 16-án Fergeteges éjszaka (O noapte furtuszül a konténer. A város saját költ11 órától a Háromszék táncegyüttes noasă), Egy férfi és több nő (Un
ségvetéséből biztosítja az összeget,
előadására elsősorban az iskolákat, bărbat şi mai multe femei), a Méa kórház gondoskodik a megfelelő
16.30-tól – harmadik alkalommal – a nage à trois, Hárman a hálóban
felszerelések beszerzéséről és beTánc a táncban című néptánctalál- (Trei în dormitor) címűek.
rendezéséről.
Természetesen a szászrégeni
kozónak ad otthont a művelődési
Mint ismeretes, dr. Eugen Nicoház. Az eseményt Simon Szabolcs Eugen Nicoară művelődési háznak
ară a jelenlegi városi kórház telkéaz előadások, tárlatok, koncertek
táncoktató szervezi.
Az idén sem marad el az 1848– szervezése mellett számos saját tevének egyharmadát és a rajta levő
49-es szabadságharc emlékére ren- kenysége is van. Mind magyar (Mini
épületet a szászrégeni ortodox egydezendő műsor, amelyet a Humana Csim-Bumm, Csim-Bumm, a Népházra hagyta, ezenkívül egy telek
Regun Egyesület szervez. A meghí- színház Kemény János Társulata),
tulajdonjogának a tisztázása bíróvott csoportok között van a többi mind román (Clasic) diákszínjátszó
sági eljárás alatt áll, ugyanakkor a
mellett a szászrégeni református egy- csoportok, Ioan Conţiu tanár igazgató
város is rendelkezik területtel,
házközség Piccolino gyermekkórusa, vezetésével népi zenekar, román népahova elkészült egy új kórház láta marosfelfalusi Bíborka, a görgény- tánccsoport (Doina Mureşului) műványterve, ám a 60–70 millió lejes
üvegcsűri Csalogány, a szászrégeni ködik itt. Folytatjuk a továbbképző
beruházást csak az országos fejGyöngyvirág néptánccsoport, vala- tanfolyamokat a fodrász, autószerelesztési alap támogatásával lehet
mint a műveldési ház Mini Csim- lő-, kőműves-, szobafestő-, pincér-,
megvalósítani. A per lezárásáig
Bumm gyermek- és Csim-Bumm szakács- és cukrászmesterségekben.
azonban nem léphet a város ezen a
S örömmel mondhatjuk el, hogy taifjúsági színjátszó csoportjai.
téren.
Május 8-án újra Szászrégenbe lá- valy új koncertzongorát kapott a
togat a Háromszék néptáncegyüttes. művelődési ház, ami újabb lehetőLesz vásárcsarnok
Ugyancsak május végén lesz a II.- ség zenés előadások szervezésére.
Múlt év végén jelölték ki a válA felújított szászrégeni Eugen
os, III.-os és IV.-es diákoknak a XII.
lalkozó céget, amely az országos
Hagyományőrző
rügyecskék Nicoară művelődési ház munkaköfejlesztési alap 7 millió lejes berunépdalvetélkedő. Június első felé- zössége 2018-ban is civilizált köközött,
kellemes
ben a Humana Regun Egyesület rülmények
házásával a jelenlegi nagypiacon
szervezésében sor kerül a VIII. környezetbe várja a kultúrát igényaz európai normáknak megfelelő,
Gézengúzok diákszínpadra, a di- lőket.
korszerű, fedett csarnokot épít. A
Fábián András,
ákszínjátszó csoportok seregszemmunkálatokat várhatóan idén auaz Eugen Nicoară művelődési
léjére. Október 6-án immár
gusztus végéig befejezik.
ház referense
hagyományosan az aradi vérta-

Számvetés évváltáskor

2018-as első szászrégeni oldalunkban Márk Endre alpolgármester segítségével készítettünk számvetést arról,
hogy milyen jelentősebb beruházásokat sikerült tavaly
megvalósítania
a
polgármesteri
hivatalnak,
ugyanakkor az elöljáró néhány tervet is felvázolt, amelyekről
reméli,
hogy
kivitelezhetik 2018-ban.

Elkészült a körforgalom
Márk Endre (fotó) szerint sikerült a beígért időpontban, november végéig befejezni a Szászrégen
marosvásárhelyi bejáratánál és a
görgényszentimrei út kereszteződésénél kialakított körforgalmat.
Elmaradtak a forgalomirányító szigetek kertépítő munkálatai, amelyet tavasszal a zöldövezeti osztály
munkatársai elvégeznek. A körforgalom a Görgény irányából érkező
teherforgalmat folyamatosabbá
tette. Ugyanakkor ez nemcsak a
Görgény-völgyi településekről érkező vagy oda tartó, hanem Szász-

régen ipari övezetéből Beszterce,
illetve Marosvásárhely irányába
közlekedő teherfogalmat is könnyítette. A kereszteződésben levő első
és második világháborús emlékoszlop új helyre kerül. Ennek látványtervét, amelyet a művelődési
minisztérium örökségvédelmi bizottságának jóvá kell hagynia,
Klaus Birthler városi főépítész
készítette el. Nem messze az eredetitől, egy téren alakítják ki az
emlékműnek szánt helyet, amelynek betonalapját akár egy hét
alatt is kiöntik, a tájépítészeti
munka sem vesz fel sok időt. Így
az engedélyeztetést követően egy
hónapon belül fel is avathatják az
új helyszínre költözött emlékművet.

Munkás utca
Az elmúlt időszakban több panasz érkezett a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalhoz az állomás
mellett levő Munkás utca állapotáról, ugyanis, míg az elejét rossz minőségű aszfalt borítja, a bejárattól
alig pár száz méteren földút van. A
polgármesteri hivatal tavaly beütemezte a teljes felújítást, és a kijelölt
cég munkatársai hozzá is fogtak a
kivitelezéshez, azonban, ahogy elértek az úttest alatti vízvezetékhez,
kiderült, hogy rosszul tervezték a
rendszert, és a csöveket is ki kell
cserélni. Ezért leálltak a munkálatokkal. A szabály szerint újabb engedélyeket kellett beszerezni, majd
ezt követően újabb versenytárgyalást kellett kiírni a kivitelező kiválasztására. Ez a folyamat tavaly
novemberig tartott. Az utca teljes
felújítása 1,7 millió lejbe kerülne.
Megvan már rá a pénz, ahogy az
időjárás engedi, hozzáfognak az
utca teljes rehabilitálásához.

Adókkal fojtogatott termelés

Bizonytalan helyzetben a kézműves bútoripar

Mint ismeretes, Szászrégen
az ország egyik kiemelkedő
fa- és bútoripari központja
volt. Ma is, az egykori nagyvállalat több kis egységre
szakadva ugyan, de folytatja
tevékenységét, ezenkívül számos kisebb magáncég működik,
ahol
rendelésre
nyersanyagot vagy készterméket készítenek. Az egyik
ilyen vállalkozás az abafájai
MIM Comimpex Kft., ahol
majdnem 20 éve gyártanak
bútort. A közepes vállalkozás
története hűen tükrözi a
szakterületen működő magánvállalkozók sorsát.

Kelemen László és felesége, Kelemen Gabriella mérnökök 1998ban vásároltak céget. Ennek
előzménye, hogy Kelemen László,
miután 1989-ben elvégezte a műszaki egyetemet Brassóban, bútortervezőként kezdett dolgozni a volt
IPL fafeldolgozó gyárban, amely
röviddel a rendszerváltás után
három alegységre bomlott, majd
magánosították. 1997-ben egy németországi cég képviselője kérte
meg a mérnököt, hogy vállalja el
forgácslapok (PAL-lemezek) romániai forgalmazását. Olyan termékeket hoztak, amelyeket még nem
gyártottak Romániában. Jól ment a
vállalkozás, és feleségével 1998-

ban úgy döntöttek, hogy nemcsak
nyersanyagot forgalmaznak, hanem
beindítanak egy bútorkészítő műhelyt. Mivel gyakorlatilag nem volt
semmijük, nem tudtak bankkölcsönt felvenni, azonban szerencséjük volt a Szászrégenben svájci
támogatással működő FAER gazdaságfejlesztő alapítvánnyal, ahol rugalmasabban kezelték az üzleti
tervüket, és kölcsönadták az indulótőkét. Az egykori abafájai mezőgazdasági
termelőszövetkezet
gabonaraktárát bérelték, majd a felvásárolt gépekkel hozzáláttak a termeléshez. A kezdetektől fogva
kizárólag megrendelésre egyedi bútorokat gyártottak. Majd, mivel a jó
minőséget garantálták, az ügyfelek
egymásnak adták a kilincset, így sikeresen fejlődtek. 2008-ban döntöttek úgy, hogy saját telket
vásárolnak, ahova 500 négyzetméteres műhelyt építenek. A lendületet
azonban a gazdasági válság derékba
törte, de tervüket valóra váltották.
Ma is Szászrégenből és a környéki
községekből, valamint Kolozsvárról, Marosvásárhelyről, Segesvárról, Maroshévízről érkezik a
legtöbb megrendelés, többnyire magánszemélyektől. Leginkább konyhabútort készítenek. Kelemen
László szerint eddig több mint 1000
konyhát bútoroztak be, ez évi 40-50
garnitúra elkészítését jelenti.

Gazdag kínálat

Azzal is tisztában vannak, hogy
nem tudják felvenni a versenyt a
nagy bútorgyárakkal, ahol nagy kapacitású gépekkel szériatermékeket
állítanak elő. De a kis műhellyel sikerült középvállalkozókká válniuk,
és „lekörözik” azokat, akik garázsban, kis műhelyben a máshol kiszabott bútort állítják össze és szerelik
fel. Cégüknél az ügyféllel való beszélgetést követően háromdimenziós tervet készítenek, majd a
helyszínen méréssel bizonyosodnak
meg, hogy minden a helyén lesz
szereléskor.

Kelemen László (balra) a műhelyben

A cég a megrendeléstől függően
6-7 emberrel dolgozik, azonban óriási gondot jelent a szakmunkáshiány. Nincsenek szakiskolák, a
fiatalokat pedig a gyors és könnyű
pénzszerzés érdekli, nem a felelősségteljes munka, amit megfelelő
hozzáállással és szeretettel végeznének – mondják Kelemenék.
Elárulják, hogy Kelemen László
évtizedek óta postagalamb-tenyésztő, így hobbijának köszönhetően sikerült új termékcsaládot
kifejleszteni, és ennek előállításával, értékesítésével fedik le a holtszezont. A termelés 35%-ában a
galambtenyésztéshez szükséges
mintegy 28 féle terméket állítanak
elő az etetőtől, szállítókalitkán át a
többemeletes galambdúcokig.

Fotó: Vajda György

Közben a kilátások felől érdeklődöm. Elmondják, az üzleti forgalom
havi 10.000 euró, de ezt nem kell
összetéveszteni a jövedelemmel. Ha
minden adót, illetéket kifizetnek,
alig marad az alkalmazottaknak valami a béralapba. A bérek utáni havi
adó majdnem félmillió lej, ami nagyon sok. Kelemen Gabriella szerint az adók megfojtják a
vállalkozókat. Ma Romániában jobban segítik a kereskedelmet, a külföldi terméket forgalmazókat, mint
a hazai termelőket, holott a saját
ipar kellene legyen a gazdaságfejlesztés motorja.
– Azt hittük, hogy végre 2017ben egy kicsit felszusszanhatunk,
de a 2018-as pénzügyi törvény
miatt újabb sötét felhők gyülekeznek fölöttünk. Az adórendszer miatt
kevesebb pénz marad a cégeknek,
de a magánszemélyeknek is, és ezt
megérezzük, ugyanis az étkezésre,
a közvetlen szükségletekre szánt kiadások után nem sok marad a családi költségvetésben, így kevesebb
jut lakás- és bútorfelújításra. Kiszámíthatatlanná vált az országban a
gazdaság, így nem lehet tervezni.
Német minőségű anyaggal és késztermékkel állunk a piacra, azonban
az ár nem ugyanaz, mint külföldön,
hiszen az itthoniak nem tudják megengedni azt a költséget. Ilyen körülmények között nem csoda, hogy
mindenki oda menekül, ahol jobb a
kereset és a megélhetőség. Nekünk
mégis itthon kell értéket teremtenünk
– summázta Kelemen Gabriella.
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A segesvári csata

Egy héttel ezelőtt a segesvári várat vettük szemügyre. Ebben a
részben az 1849. július 31-i segesvári (fehéregyházi) csatához és az
ott elesett Petőfi Sándor emlékéhez fűződő helyekről írunk.

állította, hogy maga Bem József állította be azt az ágyút, amely egy lövéssel leterítette az erdő alatt a
csatateret szemlélő generálist. A
téglatest alakú, magas talapzaton
hatalmas kőoroszlán fekszik, amely
nemcsak a vezérőrnagy halálának
helyét jelzi, hanem a síremléke is. A
feliratok s a domborművek, amelyek díszítették, ma már nem látszanak. Az impozáns emlékművet a
nagyszebeni császári katonai parancsnokság kezdeményezésére
építették. Alapkövét maga Ferenc
József császár Szkarjatyin névnapján, 1852. július 30-án tette le erdélyi nagy utazása alkalmával.

Fehéregyháza – Bún,
Barlabástanya, Határpatak,
Alsóbún, Oláhzsákod, Sárpatak,
Sárpataki út, Sárpataki völgy
Fehéregyháza

A segesvári csatatér makettje

A segesvári Petőfi-emlékhelyek
A régi megyeháza, jelenleg a
polgármesteri hivatal székháza
1886-1888 között épült neoreneszánsz stílusban. Gyönyörű a díszterme, időnként hangversenyeket is
tartanak benne, ablakából rálátni a
fehéregyházi síkra.
A templom melletti térre került
Petőfi Sándor mellszobra, amely
korábban a vármegyeház oldalán
állt. Petőfi Sándor 1849. július 31én esett el a Segesvár melletti Fehéregyházán. Emlékére 1897-ben
avatták fel a segesvári vár északkeleti várfokán az akkori megyeháza
előtt egész alakos szobrát, Köllő
Miklós alkotását. A szobor nem
sokat állt a helyén, ugyanis 1916
nyarán a román betörés elől Budapestre menekítették, majd a trianoni
döntés után 1922 őszén Kiskunfélegyházán állították fel. Ezután Segesváron a várban több mint 40
évig nem állt Petőfi-szobor, míg
1959-ben a Köllő-féle szobor helyén fel nem avatták Romulus
Ladea (1901-1970) szobrász által
mintázott mellszobrot, melyet Bukarestben a Képzőművészeti Alap
gyárában öntöttek ki. A szobor
2006-ig állt itt, amikor fölcsuszamlás miatt elköltöztették a Szent József római katolikus templom és a
Csizmadia-bástyák közötti kis
parkba. A megújult szobrot 2013.
július 30-án avatták fel, ünnepélyes
keretek között. A korábbi szoborért
cserébe, az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc 150. évfordulója
alkalmával Kiskunfélegyháza egy
Petőfi-szobrot ajándékozott a fehéregyházi múzeumnak, amelyet a turulmadaras emlékmű mellett
állítottak fel.

Szkarjatyin-emlékmű
A Segesvárról Fehéregyháza felé
vezető úton, a tűzoltóság székhelye
és a nemrég felhúzott ANL típusú
tömbházak között egy szűk utca
vezet az erdő alján levő Szkarjatyin-emlékműhöz, amely az 1990es években még viszonylag
épségben állt. Grigorij Jakovlevics
Szkarjatyin vezérőrnagy (1808 –
Segesvár, 1849. júliusa) orosz cári
szárnysegéd volt. 1849. február 3án Puchner Antal küldötteinek hívására (és persze felettese, Lüders
parancsára) átkelt a Kárpátokon, és
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2200 fős különítményével megszállta Nagyszebent. Március 11-én
vereséget szenvedett Bem túlerőben
levő csapataitól. Mivel a császári
hadvezetés Nagyszeben elvesztése
után nem vállalta a további harcot,
ő is kénytelen volt kivonulni az országból. A visszavonulás rendezett
végrehajtásáért vezérőrnaggyá léptetették elő, és az V. gyaloghadtest
vezérkari főnöke lett. Az orosz tüzérség parancsnokaként vett részt a
fehéregyházi csatában, ahol 1849.
július 31-én halálos ágyútalálat érte.
Halálának körülményeit több szemtanú is említi, többek között Lengyel József keresztúri orvos, aki azt

A turulmadaras emlékmű

Az Árpád-korban a mai falutól
három kilométerre délre, egy hegy
tetején földvár épült. 1270 körül
székely lakosságát szászok váltották fel. 1449-ben kőből épült nemesi udvarházát említették. A 14.
században ferences kolostora is
volt, melyben később, 1535-ben 19
szerzetes élt, apácakolostor és beginaház is tartozott hozzá. 1553-ban
a falu új földesurával, a Haller családdal együtt protestánssá lett, és
1556-ban a kolostort lebontották. A
16. század második felében a háborúkban és a pestisjárványokban
szász lakossága elpusztult. 1603ban itt táboroztak Székely Mózes
hadai. 1610-ben Haller István katolikus hitre tért. Ő telepítette újra a
falut román jobbágyokkal. 1643ban Karánsebesről hozatott ferenceseket, és újraalapította rendházát, I.
Rákóczi György rendeletére azonban a szerzeteseknek nemsokára távozniuk kellett. 1662. január 19-én
itt, Haller Pálnál szállt meg Kemény János, hogy Ibrahim Matts
pasa hadait kiűzze Segesvárról. 22ére ide hívta össze seregeit, és innen
is indult Nagyszőllősre. 1704-ben
várkastélyát a császáriak átadták a
kurucoknak. 1848 októberében a
falu román lakói feldúlták a Hallerkastélyt, és felgyújtották a templomot, majd a
férfiak mindanynyian csatlakoztak a közeli
erdőkben táborozó Vasile Moldovan vezette
légióhoz. Október 27-én boszszúból a székely
népfölkelők felgyújtották
a
falut, Haller Ferenc október és
április között 22
parasztot végeztetett ki.
Kétségkívül
Fehéregyháza
neve az 1849.
július 31-i csatával vonul be a
magyar történelembe, amikor
Bem József főserege megütközött az orosz cári
hadakkal. A segesvári
csata
délelőtt 11-kor
indult magyar
ágyúzással. A
Livadia határrészben a magyarok visszaszorították az
orosz gyalogságot,
azonban
azok erősítést
kaptak, és az
Ördög-patak
völgyében többórás szuronyharc bontakozott

Kiskunfélegyháza ajándéka

ki. Délután 5 órakor az oroszok
mindkét szárnyon rohamozni kezdtek, és oldalba támadták a magyar
gyalogosokat. A magyarok visszavonultak, ráadásul felhőszakadás
tört ki, és az oroszok bekerítették
őket. Kb. 400 magyar honvéd, köztük Petőfi Sándor is elesett, 900-an
fogságba kerültek.
A szabadságharc leverése után
Haller Józsefet a Josephstadtba zárták, Haller Ferenc uradalmát pedig
elkobozták. 1890-re a Haller-birtok
csődbe ment. 1892-ben a Siebenbürger Vereinbank 1380 holdat
megvásárolt a birtokból, és szász,
illetve Zsombolya környéki sváb
családokat telepített le rá. 1893-ban
belviszály következtében a svábok,
1899–1900-ban az áradások miatt
aztán a szászok is elköltöztek. A
bank azonban újabb telepítési akcióba kezdett, és a falu Héjjasfalva
felé eső végébe 1899-ben 28 szász
családot költöztetett be Küküllőmagyarósról, Cikmántorról, Szénaverősről, Fületelkéről és Hétúrról. A
csata ötvenedik évfordulóján, 1899.
július 31-én zajlott le az első, hagyományteremtő Petőfi-ünnepség,
tízezer résztvevővel. Az érdeklődést
a magyar közvéleménynek a „szász
terjeszkedés”-től való riadalma is
fokozta, de a résztvevők közül a
legtöbben az itt házhelyet kapó székelyek rokonai voltak. A Haller-birtok másik darabját ugyanis az állam
vásárolta meg, és 1903–1905-ben
nyolc mátisfalvi, nyolc székelyszenterzsébeti, öt agyagfalvi, öt kisújfalvi (Esztergom vármegye), négy
etédi, két héjjasfalvi és egy kézdialbisi református magyar családot telepített le rá. 1899 és 1913 között
Fehéregyháza azon erdélyi falvak
közé tartozott, ahonnan a legtöbben
vándoroltak ki Amerikába.
1946–1948-ban a korábban a református templom mellett a Küküllő felé folyó Sárpatakot
keletebbre vezették. 1930-tól evangélikus iskola, a szocializmus alatt
német óvoda működött. 1945-ben
39 szász férfit vittek kényszermunkára a Szovjetunióba. Az 1970–
1980-as években szász lakossága
kivándorolt Németországba. Az
első falutalálkozójukat 1983-ban
rendezték a Nürnberg melletti Herpesdorfban. Az 1990-es évek közepén több száz, Segesváron
kilakoltatott cigány települt le a falu
szélén.
Turulmadaras emlékmű
Fehéregyházán
1861-ben felmerült az igény,
hogy meg kell jelölni Petőfi Sándor
halálának helyét a fehéregyházi csatatéren. Alpár Ignác művét 1899. július 31-én avatták fel azon a helyen,
ahova állítólag tömegsírba temették
a csatában elhunytakat. Az anyagi
támogatást Haller Louise grófnő
biztosította. A kiterjesztett szárnyú
turulmadárt ábrázoló emlékmű 10
méter magas. Az emléktáblát 1949.
július 31-én helyezték el, az alábbi
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idézet található rajta: „Jertek ki hozzám, s ott kiáltsatok/ Síromnál éljent a respublikára,/ Meghallom én
azt, s akkor béke száll/ Ez üldözött,
e fájó szív porára”.

Az emlékház (Petőfi-múzeum)
Haller Louise grófnő emlékparkot és Petőfi-emlékházat is létesített. Az emlékoszlop körül 1898.
július 31-én volt a ház felszentelési
ünnepe. A szobát berendezték székely bútorzattal, korabeli fegyverekkel, puskagolyókkal és egyéb
ereklyékkel. Őrszobát, melléképületeket építettek. Területet is adományozott a grófnő járandóságképpen. Ma a múzeumot a Petőfi Sándor Művelődési Egylet gondozza. A Petőfi-emlékhely egy
korábban megvásárolt és közösségi
házzá alakított épülettel gazdagodott.
A Sárpatak hídjánál 1963-ban
egy ideiglenes emlékművet állítottak a következő felirattal: „Petőfi
Sándor de aici a privit bătălia la 31
iulie 1849”. (Innen nézte az ütközetet Petőfi Sándor 1849. július 31én.) Petőfi a patak hídjának
karfájára dőlve figyelte a csatát.
Tőle kétszáz lépésre egy ágyú lőtte
az orosz lovasságot. Az emlékművet lerombolták, darabjaiból egypár
a múzeum udvarán található. A
helyszínen alig észrevehetően csupán a talapzat maradt.
A múzeum hétfő kivételével, naponta 9 és 15.30 között látogatható.
Előzetes bejelentkezés, vagy csoportok beütemezése a 0740-025380-as telefonszámon. (Szabó
József a Petőfi Sándor Közművelődési Egyesület elnöke).

Az Ispánkút
A korabeli szemtanúk a kúttól
kissé nyugatra lévő Sárpatak-hídon
látták utoljára Petőfi Sándort, és
úgy tartják, az ütközet feltételezett
színhelyén, az Ispánkútnál esett el.
Az Ispánkút fölé, az 1867-es kiegyezés után emeltek egy Petőfi-emlékművet, de ezt a trianoni döntés
után lerombolták. Ennek talapzatát
a református egyháznak sikerült
megmentenie és a marosvásárhelyi
református temetőbe menekítenie.
1969-ben, Petőfi halálának 120. évfordulójára készült el a mai piramisszerű emlékmű, melynek
nyugati oldalára felkerült Hunyadi
László szobrász kőbe faragott Petőfi-domborműve, melyet Sütő
András író és más marosvásárhelyi
értelmiségiek kezdeményezésére állítottak. Az 1990. márciusi erdélyi,
felszított magyarellenes hangulatban a domborművet vandál kezek
megrongálták, és az emlékművet
meggyalázták. Fehéregyházán ma
is csonkán áll. 2005 nyarán avatták
újra az emlékművet, és ekkor leplezték le a Gyarmathy János marosvásárhelyi
szobrász
által
megmintázott bronzplakettet, melyet az emlékmű északi, főút felőli
oldalán helyeztek el.
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Bizonytalan a helyzet az ASA-nál

Nincs csőd, marad az átszervezés a Marosvásárhelyi ASA-nál, és
ezzel a folytatás elméleti lehetősége a csapat számára – így döntött
a gazdasági ügyek elbírálásában illetékes különleges Maros megyei
törvényszék pénteken.
Kérdés azonban, hogy kivel, de
főleg, hogy mivel, mert ahogy
mondani szokás – se pénze, se
posztója nincs a klubnak, ahonnan
minden játékos és a vezetőedző is
távozott. Más szóval: az a biztos,
hogy semmi sem biztos. Sem az,
hogy visszalépnek a 2. ligás labdarúgó-bajnokságból, sem pedig az,
hogy folytatják – ezt mondta lapunk kérdésére tegnap az ASA vezetőtanácsának elnöke, Tatár Béla.
A gazdasági átszervezésre biztosított haladék ti. lehetőséget biztosítana rá, hogy a klub a
másodosztály mezőnyének tagja
maradjon, azonban miután valamennyi futballistájuk szerződést
bontott a marosvásárhelyi sportszervezettel, ezért ifjúságiakból
álló együttessel kellene helytállniuk a pontvadászatban, ami lehetetlen küldetés lenne, nagy

Lassan elfogyott minden a marosvásárhelyi klubnál: a közönség, aztán a játékosok, végül
az elmúlt év utolsó mérkőzéseit levezénylő szakmai stáb tagjai sem tértek vissza a Sziget
utcába.
Fotó: Nagy Tibor

gólkülönbségű vereségeket vetítve előre. Ráadásul pedig a
szükséges anyagiak sem állnak
rendelkezésre, a klub számlájának
zárolása következtében a vezetőknek nincs hozzáférésük a pénzükhöz – erről korábban már
részletesen írtunk. A legérzékenyebben mindez az ASA ifjúsági és

gyerekcsapatait érintheti, hiszen
belátható időn belül több kiskorú
labdarúgó szembesülhet azzal,
hogy klubot kell váltania. Egyesek
helyet kaphatnak a testvérklub
Trans-Silnál, másoknak ellenben új
csapatot kell majd keresniük, értesültünk nem hivatalos forrásból.
(F. A.)

fogadóponttal nyerte a nyitó felvonást.
A második játszma már simábban alakult. A magyar teniszező
stabilan és bátran játszott, a 26
éves Vandeweghe egyre nehezebben viselte a történéseket, a székbíró figyelmeztette is őt. Babost
ezzel sem sikerült megzavarnia,
aki bréklabdákat hárított, majd elnyerte riválisa adogatását, és 3:1
után újra brékelt. Hamarosan 5:1
állt az eredményjelzőn, ekkor a
New York-i játékos még hozta a
szerváját, de fogadóként már nem

volt esélye. Babos kihasználta második mérkőzéslabdáját, így bejutott a legjobb 64 közé. A találkozó
1 óra 46 percig tartott.
A magyar játékos másodszor
győzött le top 10-es riválist. Először 2014-ben a budapesti Fed
Kupa-tornán nyert 1:6, 7:5, 6:3-ra
az akkor szintén tizedik – jelenleg
világelső – román Simona Halep
ellen.
Babos a következő fordulóban a
spanyol Carla Suarez Navarróval
(39.) vagy a lengyel Magdalena
Frechhel (163.) találkozik.

Australian Open: Babos Tímea bravúrral
a második fordulóban

Babos Tímea két szettben legyőzte a tizedik helyen kiemelt
amerikai Coco Vandeweghe-t az
ausztrál nyílt teniszbajnokság hétfői nyitónapján. Az eredmény 7:6,
6:2.
A 24 éves magyar játékos – aki
51. a világranglistán – honlapja
szerint hatodszor játszott egyesben
az Australian Open főtábláján, s
ezúttal igen nehéz feladat előtt állt.
A háló túloldalán ugyanis a WTArangsorban 10., tavaly Melbourneben és a US Openen elődöntős,
friss Fed Kupa-győztes Vandeweghe állt. Az esélyesebb amerikai
játékos 2:2 után elnyerte Babos
szerváját, amikor eleredt az eső, és
behúzták a tetőt a Hisense Arenában. Majd Vandeweghe 4:2-re is
vezetett, ám a magyar kiegyenlített, így jöhetett a szettet lezáró rövidítés. A tie-breakben Babos 3-2
után elvette ellenfele adogatását,
majd elhúzott 6-3-ra, s végül újabb

Dakar-rali: Gyenes Emánuel a 30.
helyen zárta a nyolcadik szakaszt

A motorosok mezőnyében versenyző Gyenes Emánuel a 30. helyen fejezte be a 2018-as Dakar-rali
nyolcadik szakaszát. Az etapot a
francia Antoine Meo (KTM) nyerte,
aki 5 óra 24 perc és 1 másodperc
alatt teljesítette a bolíviai Uyuni és
Tupiza közötti szakaszt (498 km-es
mért táv). A második helyen az
amerikai Ricky Brabec (Honda) ért
célba 1 perc 8 másodperces hátránnyal, harmadikként pedig az
ausztrál Toby Price (KTM), 2 perc
45 másodperces hátránnyal. Gyenes
Emánuel (KTM) a 30. helyen végzett, 43 perccel és 29 másodperccel
maradva le a győztestől.
Összetettben továbbra is a francia Adrien Van Beveren (Yamaha)
vezet (27:22:03 óra), a második helyen az argentin Kevin Benavides
áll (Honda), mindössze 22 másodperces hátránnyal, a harmadikon
pedig az osztrák Matthias Walkner
(KTM, 6:34 perc hátrány). Gyenes
a 27. helyet foglalja el, 3 óra 50
perc 52 másodperc hátránnyal.
A magyar színekben versenyző
Dési János (KTM) a 64.-ként teljesítette a nyolcadik etapot, összetettben a 70. helyet foglalja el.
Az autósoknál a címvédő francia
Stéphane Peterhansel nyerte a DélAmerikában zajló 40. Dakar-rali
nyolcadik szakaszát, összetettben
viszont a spanyol Carlos Sainz áll
az élen továbbra is komoly előnynyel.

A 13-szoros bajnok francia pilóta
szombaton bukás és műszaki hiba
miatt közel két órát vesztegelt és elveszítette első helyét összetettben,
vasárnap viszont a leggyorsabb tudott lenni az Uyuni és Tupiza közötti 585 kilométeres etapon.
Petterhansel összetettben jelenleg a harmadik, közel 1:15 órás hátránnyal.
Az eredmény: 1. Stephane Peterhansel, Jean Paul Cottret (francia,
Peugeot)
5:15:18 óra, 2. Cyril Despres,
David Castera (francia, Peugeot) 49
másodperc hátrány, 3. Nasszer AlAttijah, Matthieu Baumel (katari,
francia) 2:12 perc h. Összetettben:
1. Carlos Sainz, Lucas Cruz (spanyol, Peugeot) 27:04:00 óra, 2. AlAttijah, Baumel 1:06:37 ó h., 3.
Peterhansel, Cottret 1:13:42 ó h.
A Dakar-rali kilencedik szakaszát, amelyre a bolíviai Tupiza és
az argentínai Salta között került
volna sor hétfőn, a viharveszély
miatt törölték. „Az útvonalon nagyon sok a víz, hétfőn viharra kell
számítani – ez így nem alkalmas
versenyzésre. Nem szeretnénk
kockáztatni” – nyilatkozta a rendezvény sportigazgatója, Marc
Coma.
A kilencedik etap, amely 242 km
mért és 513 km összekötő szakaszból állt, átvitt volna Bolíviából Argentínába, ahol a verseny január
20-ig folytatódik.

Román szereplés Melbourne-ben
Egy román továbbjutó is van az ausztrál nyílt teniszbajnokság
nyitókörében: Irina Camelia Begu három szettben, 3:6, 6:4, 8:6ra legyőzte Jekatyerina Makarovát. Monica Niculescu és Mihaela
Buzărnescu viszont kiesett, miután előbbi 6:4, 7:5-re kikapott
Mona Bartheltől, utóbbi 6:2, 6:3-ra alulmaradt Caroline Wozniackival szemben. A férfi egyes mezőnyben ugyancsak az első versenynapon búcsúzott Marius Copil, aki 7:5, 6:4, 6:3-ra vesztett
Gilles Simonnal szemben.

Egy magyar ezüst- és két bronzérem a rövid pályás gyorskorcsolya-Eb-n

A női 1500 méteres futam dobogósai, jobbról Bácskai Sára Lucával

Mindkét magyar váltó érmet
nyert a drezdai EnergieVerbund
Arenában rendezett rövid pályás
gyorskorcsolya-Európa-bajnokságon: a női négyes második, a férfi
harmadik lett.
A Heidum Bernadett, Keszler
Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti
Petra összeállítású kvartett az
orosz mögött, de a francia és a
német staféta előtt szerezte meg az
ezüstérmet. A Knoch Viktor, Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor alkotta férfiváltó pedig
Hollandia és Oroszország mögött

lett bronzérmes, az olaszokat megelőzve.
Előbb a női fináléra került sor.
Keszler jól elkapta a rajtot, azonnal
élre állt. A négyből egyik csapat
sem akciózott, így a magyarok vezették a vonatot, és látszólag kézben tartották a futamot. Ez akkor
sem változott, amikor már fokozódott a tempó. Az első izgalmas jelenetsor akkor történt, amikor nyolc
körrel a vége előtt a németek egyik
embere az elrontott váltás miatt elesett. De nem sokáig maradt három
staféta versenyben az érmekért,

ugyanis alig néhány körrel később
a franciák is elestek.
A hajrá így kétcsapatos küzdelemre redukálódott, de a tavaly vbezüstérmes magyarok voltak
előnyösebb pozícióban. Az utolsó
váltást azonban az oroszok fél körrel előbbre hozták, s ekkor sikerült
a legutóbb is ezüstérmes magyar
váltó elé kerülniük. Jászapátira hárult a feladat, hogy visszaszerezze
az éllovas pozíciót, azonban ez nem
sikerült neki, így az előző évhez hasonlóan ismét második lett a négyes, pedig ezúttal reális esély
kínálkozott arra, hogy 2009 után
ismét kontinensbajnok legyen.
A férfiaknál hasonló taktikát követtek a magyarok, azaz próbáltak
elöl helyezkedni, bár eleinte az olaszokat hagyták vezetni, mögöttük
előbb orosz–holland volt a sorrend,
de féltávnál felcserélődött. A története első Eb-aranyára hajtó magyar
staféta 17 körrel a vége előtt élre
állt. Olyannyira kontrollálta a futamot, hogy megpróbált elszakadni
riválisaitól, de a hollandok éberek
voltak, így még időben a magyar
kvartett nyomába eredtek. Az egész
Eb legjobbja, a mind az öt számban
aranyérmes Sjinkie Knegt pedig hét

körrel a vége előtt az élre tört, alig
néhány körrel később a magyarok
ráadásul az oroszok mögé szorultak. Innen már nem volt visszaút,
hiába próbáltak meg mindent a Liu
fivérek.
A magyarok ezúttal egy ezüst- és
két bronzéremmel zárták a kontinensviadalt, egyéniben Bácskai
Sára Luca 1500 méteren lett harmadik. A magyar versenyző a középmezőnyben helyezkedett, majd a
táv kétharmadánál fokozódott a
tempó, amikor is a harmadik helyen
volt. Ezt a pozíciót próbálta minden

erejével védeni, amit sokáig sikerrel
is tett, de néhány körrel a vége előtt
többen is megelőzték, ráadásul ritmust vesztett, így a hajrára visszaesett az utolsó, hatodik helyre.
Közben viszont előtte ketten kicsúsztak, azaz végül negyedikként
haladt át a célvonalon. A futam után
a holland Suzanne Schultingot kizárta a zsűri, így Bácskai még
előbbre lépett. A 19 éves magyar
versenyző pályafutása első egyéni
érmének örülhetett. Korábban a váltóval volt Eb-ezüst- és -bronzérmes,
valamint világbajnoki második.

Eredményjelző
Rövid pályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság, eredmények:
* férfi 5000 méteres váltó: 1. Hollandia (Daan Breeuwsma, Sjinkie Knegt, Itzhak de Laat, Dennis Visser) 6:36.198 perc, 2. Oroszország (Szemjon Jelisztratov, Gyenyisz Ajrapetjan, Viktor An,
Alekszandr Sulginov) 6:36.273, 3. Magyarország (Knoch Viktor,
Burján Csaba, Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor) 6:36.348
* női 3000 méteres váltó: 1. Oroszország (Tatyjana Borogyulina,
Jemina Malagics, Szofija Proszvirnova, Jekatyerina Jefremenkova)
4:11.462 perc, 2. Magyarország (Heidum Bernadett, Keszler Andrea, Kónya Zsófia, Jászapáti Petra) 4:11.582, 3. Franciaország (Veronique Pierron, Tifany Huot Marchand, Selma Poutsma,
Gwendoline Daudet) 4:18.935
* női 1500 m: 1. Martina Valcepina (olasz) 2:36.889 perc, 2. Yara
van Kerkhof (holland) 2:37.373, 3. Bácskai Sára Luca 2:38.689
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Szép eredmények a Jézus élete rajzpályázaton
Szerkesztette: Mezey Sarolta

A marosvásárhelyi diákok sikeresen szerepeltek a
budapesti Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola által szervezett Jézus élete című rajzpályázaton. A Kárpát-medencéből 57 iskola vett részt, ebből
18 erdélyi. Összesen 925 gyermekrajz érkezett be, a gyermekeket 79 pedagógus készítette fel. A beérkezett pályamunkákból 31-et díjaztak, de 72 művet állítanak majd
ki.

A marosvásárhelyi Tudor Vladimirescu Általános
Iskolából Antal Dorka, Grüman Aida második osztályos tanítványa Angyali üdvözlet című rajzával harmadik lett. Ugyancsak harmadik lett Kubánda Hanga
Boróka harmadik osztályos tanuló, Fazakas Ildikó tanítványa.
Grüman Aida tanítványai közül öt diák nevezett be,
közülük négy gyereknek – a marosszentgyörgyi Jánosi Brigittának és Vízi Borókának, valamint a
Tudor Vladimirescu iskola tanulóinak, Székely
Boróka Noéminek és Nagy-Korodi Annának –
kiállítják majd a munkáit. Hasonlóképpen a marosvásárhelyi Református Kollégium diákjainak, Király Krisztinának és Sófalvi Gellért
Szabolcsnak is bemutatják a rajzait a kiállításon.
A megadott témák Jézus életéhez kötődtek,
mint például az angyali üdvözlet, a napkeleti
bölcsek, Jézus megkeresztelése, a kánai menyező vagy a csodálatos kenyérszaporítás.
A díjkiosztó ünnepségre és a kiállítás megnyitójára a Szenczi Molnár Albert Református
Általános Iskolában, Budapesten kerül sor február közepén.
Grüman Aida

Máltaiak ünnepe

Az ünnepek bűvkörében zsibongott a város. Bár
nem volt fehér karácsonyunk, megnyíltak a szívek, és
szinte tapinthatóvá vált a szárnyaló szeretet, mely arra
késztette a máltai tagokat, hogy kis műsorukkal ők is
bekapcsolódjanak ebbe az örömláncba.
Erre adott lehetőséget a Szent Imre római katolikus
templom plébánosa, Sebestyén Péter az ünnep alkalmával. Dicsőítő szavalatok hangzottak el Pollák Erzsébet, Tövissi Éva, Jakab Ilona és Dendea Mária
máltai tagok tolmácsolásában.
A fiatal máltaiak, Baranka Kati, Kovács Dóra,
Török Ágota, akik a ministránsok köréből verbuválódtak, a Három baba karácsonya című jelenetet adták
elő, szép sikerrel.

Záró számként elhangzottak a jól ismert karácsonyi
dalok, köztük angol nyelvűek is, amelyek magyar
nyelvű szövegét Szász Anikó magyar szakos tanár
írta. A műsort ugyancsak Szász Anikó konferálta.
A Máltai Szeretetszolgálat a templomból távozó híveket a Szent Antal cipóval és kaláccsal ajándékozta
meg, abból a készletből, mely karácsonyi ajándék volt
egy jószívű adakozó részéről.
A hálás köszönetek mellett jóleső érzés volt hallani
olyan szándékokat is, hogy a nem várt adományt továbbadják az arra igazán rászorulóknak.
Így gyöngyözött tovább a karácsonyi fehérség a
szürke, ködbe vesző városrészen át.
Radványi Hajnal

A Pro Havadtő Egyesület újra tartalmas évet tudhat maga mögött. Dióhéjban azt mondhatnám, hogy
szerveztünk könyvbemutatókat, interaktív közönségtalálkozókat, örömet szereztünk gyerekeinknek,
köszöntöttük időseinket, havi rendszerességgel foglalkozásokat szerveztünk óvodásainknak, kisiskolásainknak. Rendezvényeinken nagyon sokan vettek
részt Havadtőről és a környékről. A változatos programok a közösség érdekeit szolgálták, szórakoztattak, örömet szereztek a különböző célcsoportoknak,
résztvevőknek, szervezőknek, dalolásra késztettek
vagy örömkönnyet varázsoltak. Mindez nem valósulhatott volna meg a nagylelkű támogatók, önkéntesek segítsége nélkül. Köszönjük a támogatást a
Bethlen Gábor Alapnak, a Gyulakutai Polgármesteri

Hivatalnak, Sam de Visser holland barátunknak, a
Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumnak,
dr. Kinda István főmuzeológusnak, a havadtői önkénteseknek, helyi vállalkozóknak, magánszemélyeknek és azoknak, akik 2017-ben is felajánlották
adójuk 2%-át egyesületünknek. Köszönjük médiapertnereinknek (az erdőszentgyörgyi Zóna TV, a
marosvásárhelyi Népújság, a Marosvásárhelyi
Rádió stb.) az érdeklődést, a tudósítást az eseményeinkről. Isten áldása legyen valamennyiük életén,
munkáján, és kívánunk boldog új évet!
„…ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (1 Jn. 3:18)

Hálát adunk neked, mindenható Isten, hogy meghívtál minket erre a szolgálatra, és mi meghallottuk
hívásodat. Hálát adunk minden rászorulóért, akikhez
elvezettél, és azért is, hogy pont a szükséget szenvedő testvéreink mellett érezhettük meg saját kicsinységünket. Hálát adunk a sok együttlétért, az
ünnepekért és a kiengesztelődésekért. Bennünk és
az egész közösségben növeld a rászorulók iránt érzett felelősséget. Kérünk, ne engedd, hogy kicsinyességünk, sértődöttségünk és kényelmünk
megakadályozzon a szolgálatban. Az ítélkezés, a zúgolódás, a panaszkodás és a mentegetőzés helyett
add, hogy nyitott szívvel közeledhessünk egymáshoz, mert soha nem tudjuk, ki által szólsz hozzánk,

Urunk, adj nekünk erőt akkor is, ha szolgálatunkért
megmosolyognak, és kérünk, hogy szeretteink, családunk ne érezze magát elhanyagolva. Segíts, hogy
a végtelen szeretetedet közvetíthessük minden embertársunk, de elsősorban az elmagányosodott, beteg
és kiszolgáltatott testvéreink felé. Add, hogy saját
problémáink mellett is mindig legyen erőnk mások
vigasztalására és segítésére, de ne érezzük magunkat
emiatt nagyobbnak, többnek senkinél. Kérjük az alázatosság kegyelmét! Áldd meg lelki vezetőnket,
áldd meg közösségeinket, egyházunkat, hogy közös
szolgálatunkkal Jézus hiteles tanúi és közvetítői lehessünk.
Tulit Viktória máltai vezető

Gondolatok Havadtőről

Hálaadás

Koncz Emma, Pro Havadtő Egyesület

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

A lakosság jelzésére válaszolnak
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Pótolják a hiányzó
magyar feliratokat

Az ehedi betérőnél és faluvégen román a felirat, de nem messze van egy kétnyelvű is
Fotó: Gligor Róbert László

Az ősz folyamán több visszásságra hívta fel a figyelmet a
Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), például arra,
hogy a magyarlakta Nyárádmentén helyenként csak egynyelvű feliratokat helyeztek ki.
Akkor a szervezet Székelyberét és Székelyhodost „szúrta

Gligor Róbert László
ki”.

Székelybere községben tavaly a
nyár folyamán aszfaltozták le a községközpontot és a hozzá tartozó településeket összekötő községi utakat, a
munkálat végén pedig irányjelző táblákat helyeztek ki. A csak román
nyelvű feliratok és a Mája-pataknak
„Pârâul Ştefan”-ra való „keresztelése”
feltűnt a jogvédő szervezetnek, és
nem hagyta szó nélkül. Benedekfi
Csaba polgármester novemberben
megígérte, hogy kicserélik a táblákat.
Néhány napja utánajártunk, és valóban, immár kétnyelvű útjelzőket lehet
látni az említett utakon. Kérdésünkre
az elöljáró elmondta: a tervező mulasztása volt, hogy csak román nyelvű
táblák felszerelését írta elő, a vállalkozó nem tett mást, mint elkészíttette
és kihelyezte a tervben szereplő útjelző táblákat. A hibát a CEMO jelzése előtt észlelte az önkormányzat, és
ezt követően magyar feliratozással ellátott táblákat rendelt, ezeket pedig
december második felében fel is szereltette.

Hasonló a helyzet
Székelyhodoson is
A CEMO azt is hiányolta, hogy a
felújított ehedi és hodosi utak mentén
is egynyelvű táblákat helyeztek ki,
ugyanígy a Hodos patakát is csak
román felirat jelzi, ahogyan Ehed bejáratánál is csak az „Ihod” megnevezés szerepel. A múlt héten ide is
ellátogattunk, és megkérdeztük Barabási Ottó polgármestert. Elmondta:
valóban csak román nyelvű táblák
kerültek ki, a hiányosságokat ki fogják javítani, de ez nem egyik napról
a másikra valósul meg, ugyanis át
kell nézzék az egész tervet, hogy
megállapítsák, az hány táblát is ír elő.
A polgármester szerint 8-10 táblát
kell kicserélni vagy ugyanakkorára
és kisebb betűs felirattal, vagy kétakkorára, hogy a román és magyar
nyelvű felirat a mostani betűnagysággal szerepeljen. Ami az Ehed bejáratánál levő táblát illeti, a tervező
azt ígérte, hogy akár a saját költségén
is kijavíttatja kétnyelvűre.
A községvezető azonban nem titkolta elégedetlenségét, hogy a
CEMO őt nem látogatta meg, nem
beszélt vele, a szervezet álláspontjáról is csak egyik külföldön tartózkodó családtagja révén értesült egy
közösségi oldalon. Ugyanakkor azt is
kifogásolta, hogy a jogvédők „elfelejtették” megemlíteni, hogy Ehed
bejáratánál az újtól néhány méterre
létezik egy másik, kétnyelvű településnévtábla is, amit már régebben kihelyezett az önkormányzat. Ettől
függetlenül Barabási ígéretet tett,
hogy nemsokára a hiányosságokat

pótolni fogják a településnév-tábla
esetében is, és az Ehedbe és Hodosra
betérő utaknál és a pataknál kihelyezett egynyelvű feliratot pedig kicserélik.

Máshol is lesz kétnyelvű felirat
A CEMO néhány hónapja Erdőszentgyörgyöt is „megrótta”, amiért
a felújított bözödújfalusi út mentén
csak román nyelvűek a feliratok,
amire Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta, hogy őt is meglepte az
eset, de korrigálni fogják a hibát.
Ugyanakkor a CEMO megdicsérte
Nyárádszeredát, amiért a felújított
Marosvásárhely–Sóvárad megyei
úton a településen kétnyelvű feliratokat helyezett ki. Tóth Sándor polgármester természetesnek tartotta, hogy
a kétnyelvűséget alkalmazza a kisvárosban az utak és a Nyárád mellett is.
Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a
megyei utakat ügykezelő megyei tanácsnak mi az álláspontja a kétnyelvűségnek a közutakon való
alkalmazásával kapcsolatban. Érdeklődésünkre az intézmény sajtószóvivője kifejtette: a Maros Megyei
Tanács célként tűzte ki a kétnyelvű útjelző táblák kihelyezését a megyei
utak mentén. Ennek érdekében már az
elmúlt évben rendelt ilyen táblákat
azokra az útszakaszokra, ahol javításokat végeztek, illetve felújítási munkálatokat kezdtek el. A táblák egy
részét már fel is szerelték, de az új
táblák többsége a következő hetekben kerül a helyére. Az idénre egy
nagyobb léptékű akciót terveznek,
amelynek keretében lecserélik azokat
a jelzőtáblákat, amelyek megrongálódtak, illetve azokat is, ahol lehetőség van a kétnyelvű feliratok
kihelyezésére, de mostanáig csak
egynyelvű táblák léteztek.
A múlt év végén rendelt táblákból
16 darab volt kétnyelvű. Így új helységnévtábla kerül Mezőbánd bejáratához, illetve új kétnyelvű táblákat
helyeznek ki a 136A jelzésű megyei
úton a Maros és Hargita megye közötti határra, a 151B jelzésű megyei
úton a szebeni megyehatárra, a 107D
jelzésű megyei úton Maros és Fehér
megye határára, valamint a 173-as
megyei útra, Beszterce-Naszód
megye határára. A 2018-as évre még
nincs meghatározva a megyei útjavítások programja és ütemterve. A már
elkezdett munkálatokat folytatják, az
idei prioritási lista azonban még
nincs felállítva. Jelenleg folyamatban
van a megyei tanács éves költségvetésének kidolgozása, és ebbe lesznek
belefoglalva az útügyi munkálatok is.
A megyei tanács műszaki igazgatósága az év első felében felméri majd
az útjelző táblák helyzetét, és az általuk előterjesztett javaslatok alapján
rendelik meg a szükségeseket. A
megrongálódottak és a hiányzók
helyére új kétnyelvű táblák kerülnek.
A felmérést végző munkatársak idén
külön figyelmet fordítanak majd a
patakok és folyók elnevezését feltüntető táblákra is, és javaslatot nyújtanak be arra vonatkozóan, hogy hol és
hány darabot kellene kétnyelvűre
cserélni – derült ki a Lukács Katalin

10 NÉPÚJSÁG ___________________________________________ HIRDETÉS – KÖZLEMÉNY ________________________________________ 2018. január 16., kedd
Nyugdíjasbérletek érvényesítése
a Hedda Gabler előadásokra

Henrik Ibsen Hedda Gabler
című drámáját Keresztes Attila
rendezésében mutatta be a Tompa
Miklós Társulat. A Kúnos László
magyar fordítását felhasználó színrevitel szereplői: Bartha László
Zsolt, Varga Andrea, Kilyén Ilka,
Kádár Noémi, Bíró József, Kádár
L. Gellért és Biluska Annamária.
Díszlettervező: Szőke Zsuzsi; jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias; zeneszerző: Boros Csaba.
Mivel az előadás helyszíne a
nagytermi stúdiótér, az időponthoz
kötött Delly Ferenc- és Kántornényugdíjasbérletek tulajdonosai az
évad bármely Hedda Gabler előadásán felhasználhatják bérletüket.
Az előadásra helyjegyet kell válFONTOS TELEFONSZÁMOK

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

Utazási irodák

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

tani, így a bérletek érvényesítése a
helyfoglalás sorrendjében történik,
a férőhelyek függvényében.
A következő előadások, melyekre már érvényesíteni lehet a
bérleteket is, február 6-án, kedden
19 órától, 7-én, szerdán 17 órától
és 14-én, szerdán 19 órától tekinthetők meg a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Nagytermi Stúdióterében.
A 16 éven felülieknek ajánlott
produkció román nyelvű feliratozással követhető.
Naprakész információk a színház honlapján: www.nemzetiszinhaz.ro és Facebook-oldalán:
www.facebook.com/tompamiklos. (pr. titkárság)

joggal. Tel. 0758-672-114. (6088-I)

KIADÓ

bútorozott

0735-962-307. (6193)

ELADÓ 3 szobás magánház Marosvásárhely központjához közel, közös
udvaron. Érdeklődni naponta 13-21

óra között a 0744-854-730-as tele-

fonszámon. (6202-I)

ELADÓ ház Szovátán alkudható áron
cserelehetőséget

egyszobás,

tömbházlakás a Mocca környékén. Tel.

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

(elfogadok

ELHALÁLOZÁS

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti

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

is).

Érdeklődni a 0766-981-403-as telefonszámon. (6189)

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, 0745-379638. (sz.)

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most! Amit
kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szam alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)

GÉPKOCSIVEZETŐT alkalmazunk C, E kategóriás jogosítvánnyal, attesztáttal. Tel. 0744-692-871. (19710)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

KIADÓ 2 szobás, földszinti, bútoro-

zott lakrész a régi ortopédia mögött,
januártól. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)

TANÁRNŐ kiadó 2 szobás lakást
keres a Kövesdombon vagy a főté-

ren, reális áron. Tel. 0784-356-617.
(6222)

gyar könyveket, földgömböt. Tel.
0751-353-225. (Sz.-I)

lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a

0265/331-016 és a 0730-713-205-ös

telefonszámon. (60830)

ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSOGATÓT, SZOBALÁNYT, ÉJSZAKAI RECEPCIÓST. Tel. 0749-027726, 8-17 óra között. (19719-I)

ALKALMAZUNK stabil munkahelyre vágyó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan
időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdeklődők küldjék el önéletrajukat
a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (sz.)

NYÁRÁDTŐI BÚTORGYÁR (Maros megye) alkalmaz ASZTALOSOKAT minden részlegre. Előnyös feltételeket ajánlunk. Komoly
hozzáállást és szakmai felkészültséget várunk. Tel. 0724-989-092,
0720-071-432. (19722)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk.
Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19694-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO építőipari magáncég KARBANTARTÓT/NEHÉZGÉPSZERELŐT (hegesztésben szerzett tapasztalat előnyt jelent), GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk),
valamint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365-430-151-es faxszámra várják. Érdeklődni a 0365-430-150-es telefonszámon
lehetséges. (19725)

Tel.

0747-594-011.

0758-548-501. (6080)

VALÓDI MÉZ a termelőtől. Tel. 0744474-863. (6216)

(Mt. 11,28)

Fájó szívvel, de Isten akaratát el-

fogadva tudatjuk, hogy a szeretett

gyermek,

nagyapa,

férj,

ifj. NAGY ANDRÁS

marossárpataki lakos

2018. január 14-én, életének 60.

esztendejében átadta lelkét Teremtőjének.

2018. január 17-én, szerdán 13

követően kísérjük utolsó földi útjára a marossárpataki temetőbe.

Emlékét szeretettel őrizzük: fele-

sége, fia, leánya, veje, unokája,

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett

édesanya,

tésű

PÁL ZSUZSÁNNA

életének 65. évében január 15-én

elhunyt. Temetése január 18-án,
csütörtökön 13 órakor lesz a re-

formátus temető cinterméből, református

szertartás

szerint.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

Gyászolja

lánya,

Csilla,

fia,

(6229-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Együttérzésünket

garanciával. Tel. 0722-846-011. (6061)

társainknak,

hűtőket,

testvér,

rokon, a marosvásárhelyi szüle-

HŰTŐK javítását vállalom lakásán, és
eladok

édesapa,

Lacika, testvére, Ica és családja.

MINDENFÉLE

fagyasztókat

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6047)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-

és

őszinte

részvétünket fejezzük ki munkaNagy

Zsoltnak

ÉDESAPJA és Ercsei Bálintnak

APÓSA elvesztése miatt érzett
fájdalmukban.

Nyugodjon

békében! A Blondy Románia
munkaközössége. (6228)

lunk személyzettel. Tel. 0749-543104. (6018-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (6174)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-

nuár 14-én testvérünkre, NAGY
ROZÁLIA gyógyszerésznőre halálának első évfordulóján. Szerettünk,

és

hiányzol

Mély együttérzésünket fejezzük

ki és őszinte részvéttel osztozunk

Nagy Enikővel a drága férj, NAGY
ANDRÁS elhunyta miatt érzett
fájdalmában.

MEGEMLÉKEZÉS

LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk ACÉLSZERKEZETGYÁRTÁSHOZ és -SZERELÉSHEZ. Tel. 0744-511-215. (19713-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)

eladó.

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60655)

nyugalmát.”

szülei. (6219-I)

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9

(6190)

doztok… s megtaláljátok lelketek

órakor, református szertartást

KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi ma-

TŰZIFA

„Gyertek hozzám mindnyájan,

akik elfáradtatok, akik terhet hor-

nagyon.

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Szerettei. (6203)

áldott,

Kollégái

Emléke

nyugalma
a

legyen

csendes!

Marossárpataki

Polgármesteri Hivatalból. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazok-

nak, akik drága halottunk, özv.

DEZSŐ VILMA szül. Kacsó májai
lakos temetésén részt vettek és
gyászunkban

osztoztak.

Isten

nyugtassa békében! A gyászoló
család. (sz.-I)

2018. január 16., kedd _________________________________________________HIRDETÉS __________________________________________________ NÉPÚJSÁG

JANUÁRRA

KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját.
Köszönetnyilvánítások:
Corina Ákosfalváról köszöni Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magán- és
üzleti élete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötésektől, átkoktól és sikeresen férjhez ment;
Gyöngyi Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete
rendbe jött; János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt.
Tel. 0755-270-381. (Fizetett hirdetés: mp.)
ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar vagy
egészségi gondjai (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: mp.)
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A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk

APRÓHIRDETÉST

Local Farmers’ Market

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

Vegyél, egyél hazait!

Január 19-én lesz kétéves a
Magyar Termék nagydíjas
Petry Látványműhely és Múzeum udvarán rendszeresen
megtartott Local Farmers’
Market helyi termékvásár,
amelyet
természetesen
újabb vásárral ünneplünk és
amelyre szeretettel várjuk az
érdeklődőket.

Régi elképzelés vált valóra, amikor megszerveztük az első vásárt.
Irigykedve figyeltük, hogy a megyei tanács támogatásával Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyörgyön
és Csíkszeredában évek óta havonta egyszer megszervezik a
helyi termelők vásárát. Akkor mi
sem álmodtunk nagyobbat, mint
azt, hogy negyedévente hasonlót

szervezzünk. Nehéz volt az indulás. Felkutattuk a helyi termelőket,
meggyőztük őket arról, hogy érdemes belevágni, próbálják meg azt,
hogy a segítségünkkel álljunk a vásárlók elé. Azt is elmondtuk, nem
gond, ha nem akkora a standjuk,
mint egy nagyáruház zöldséges
részlege. Aztán jöttek a technikai
részletek: a termelői engedélyek
beszerzése, a sajátos címkézés, a
termékek kihelyezése, elrendezése
az asztalokon. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy kóstolóval kell a vásárlókat csalogatni, hogy jobban
megismerjék a portékát. Ez sem
volt könnyű feladat. De volt egy
lelkes kis szervező csapat, az első
alkalomra jelentkezett kilenc termelő, adott volt egy nagyszerű

helyszín, így elkezdődött. Két év
alatt harmincöt kistermelő fordult
meg a Látványműhely és Múzeum
udvarán, bővült a termékskála is,
és természetesen változtak az eladók, hiszen többen idénytermékekkel jelentkeztek, így nem
mindig találkozhattunk velük minden vásáron.
Az utóbbi években egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az
egészséges táplálkozásra, több szó
esik az egészséges alapanyagok
felhasználásáról a gasztronómiában, a tudatos élelmiszerválasztás
jelentőségéről, a helyi termékek
felvásárlásáról, amellyel a hazai
termelőket, ugyanakkor a gazdaságot is támogatjuk. Mindez igazolja,
hogy átalakulóban vannak a fo-

gyasztói igények, szokások, talán
ezért is volt népszerű már az első
Local Farmers’ Market is, amely
idővel otthonos, jó hangulatú kis
vásár lett.
A sok biztatás és az egyre növekvő érdeklődés arra ösztönzött,
hogy gyakrabban szervezzük meg
a vásárt, így minden hónap harmadik péntekén rendszeresen találkozhatnak vásárlóink kedvenc
termelőikkel a marosvásárhelyi
Rákóczi-lépcső aljában lévő Petry
Látványműhely és Múzeum udvarán, valamint a kis utcácskában, a lépcső alatt. Kinőttük az
udvart, hiszen a rohamosan növekvő vásárlói érdeklődés miatt
nagyobb területre volt szükség.
Azon igyekeztünk, hogy a vásáron kívül több érdekességgel,
meglepetéssel is szolgáljunk. A
húsvétot megelőzően volt tojásírás, fiatal, tehetséges zenészek
utcazenéltek; rendeztünk táncos
flash mobot; megajándékoztuk a
kerékpárral érkező
látogatókat; gyűjtöttünk adományt
helyi egyesületeknek.
Azért is népszerű rendezvényünk,
mert egy kicsit a régmúlt Marosvásárhelyt idézi, ahol a
főtéren rendezett vásárokon jó érzés volt
találkozni, elbeszélgetni az eladókkal.
Ma is jó érzés az, ha
felidézhetjük azokat
az ízeket, amelyekkel utoljára talán
nagymamánk konyhájában találkoztunk, és ugyanúgy
elbeszélgethetünk
azokkal a vásárosokkal,
akik
saját
maguk termelik meg
az asztalra helyezett
termékeiket, vagy
állítják elő kézműves
portékáikat.
Megismerhetjük
őket, gazdaságukat,

sőt meg is látogathatjuk őket,
hogy bepillantást nyerjünk a munkafolyamatba. Sok esetben olyan
különlegességekkel is találkozhatunk, amiket egy nagyáruház polcain nem találunk meg. Ezek az
emberek szívesen meghallgatják a
vásárlóik véleményét, újító javaslatait, hiszen a visszajelzések
alapján ezzel ők is fejlődnek. A
helyi termelői vásár jó alkalom
az eszmecserékre, receptek cserélgetésére, különlegességek kóstolására is, de a baráti
találkozások helyszíne is lett.
Egy pohár bor és friss töpörtyű
kóstolása közben jókat beszélgethetünk régen látott ismerőseinkkel, vagy újabb barátokat lehet
szerezni.
Ezt a kis piacot megszerveztük
olyankor is, amikor a hőmérő higanyszála mélyen a fagypont alatt
volt, de a júliusi forróságban is
kikerültek a friss zöldségek, szörpök, sajtok, kolbászok, házi készítésű szappanok, teafüvek,
mézek, kézzel készített ajándéktárgyak az asztalokra. A vásár
erőssége, hogy mindig újat kínál,
hiszen hónapról hónapra más termékek, újdonságok kerülnek ki a
termelők, kézművesek otthonából.
Az is eredmény, hogy a visszatérő
árusaink újabb marketingfogásokat
is bevetnek: névjegykártyát készítenek, címkézik termékeiket, látványban gazdagítják az asztalokat,
hogy a tudatos vásárlók máskor is
rendelhessenek tőlük, szívesen térjenek vissza és álljanak meg kínálatuk előtt.
A Local Farmers’ Market rendezvény jeligéje is arra hívja fel a
figyelmet, hogy vásároljunk friss,
helyi terméket, hiszen így biztosan
egészséges élelmiszereket fogyasztunk, és nem utolsósorban
erősítjük saját gazdaságunkat. Mi,
termelők, kézművesek és szervezők erre törekszünk szívvel-lélekkel, és hisszük azt is, hogy egy
kicsit sikerül visszavarázsolnunk a
vásárváros egykori hangulatát!
Legyen társunk ebben a küldetésben! (x)

