
Tegnap délig nehéz volt tisztán látni, hogy mi is történik va-
lójában a háziorvosi rendelőkben. A november óta tiltakozó
családorvosok országos szakmai szervezetének január 3-i
közleményében azt olvashattuk, hogy többségük továbbra is
folytatja a novemberben megkezdett tiltakozó akciót, és nem
írták alá az egészségbiztosítási pénztárral kötött múlt évi ke-
retszerződés meghosszabbításáról szóló dokumentumot. 

Ez azt jelenti, hogy ellátják ugyan a betegeket, de nem biztosítanak
olyan szolgáltatásokat (nem írnak fel ingyenes és ártámogatott vényeket,
nem adnak szakorvosi beutalókat), amelyeket az egészségbiztosítás el-
számol. 

Ezzel szemben Biro Rodica, a megyei egészségbiztosítási pénztár
elnök-vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy Maros megyében min-
den rendben van. A megyei biztosítóval szerződéses viszonyban
levő 292 háziorvos közül tegnap kora délutánig 280-an aláírták 
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Tragumúrák lázadása 
Már mindenki elmondott mindent és annak az ellenkezőjét is a ma-

rosvásárhelyi polgármesteri hivatal szilveszteresti tragumúra-tobor-
zójáról. A magyarokat sértő gépi „elfordítástól” jobban szikráztak a
közösségi oldalak, mint bármely világváros újévköszöntő tűzijátéka.
De félő, hogy az itt tanyázó gonosz szellemeket sem a bicskanyitogató
hangvételű, sem az önostorozó bejegyzések nem kényszerítik távo-
zásra. Jó lenne poénkodva, a békésebb év reményében útra engedni
egy távolodó lampionnal minden keserűségünket. Mégsem tesszük,
mert flekkenfalvi éntudatunk berzenkedik: túl bármely (be nem tartott)
jogszabályon, nemzetközi szerződésen, számunkra elfogadhatatlan,
hogy a többséggé burjánzott más nyelvűek szemében anyanyelvi érzé-
kenységünk bagatell huncutság, és ezért büntetlenül lehet csúfolódásuk
tárgya. Még ha jelen esetben talán akaratlanul is történt. De az elmúlt
évek packázásait számba véve, kezdve az utcanévtáblák kétnyelvű fel-
iratozásától az iskolaügyekig, annyi sérelem gyűlt fel a magyar közös-
ségben, hogy érthető módon lázad benne az önérzet. A románok nagy
egyesülésére hangolt évben sok belső nyugalomra lesz szükségünk,
hogy „bozgorként” átvészeljük a legtoleránsabb nép öndicsőítő kör-
táncát. Ha pedig képtelenek leszünk rá, még mindig átkeresztelkedhe-
tünk lehajtott fejű tragumúráknak. 

(Folytatás a 3. oldalon)

Karácsonyi Zsigmond 

A doni áldozatok
emlékezete 
Az EMKE számára január a hármas
megemlékezés hava. Elsején a Petőfi-
szobornál tartottak megemlékezést,
ahol a 110 éve született és húsz éve
elhunyt Wass Albertre is emlékeztek,
arra az íróra, akinek nem állhat szobra
Marosvásárhelyen és máshol sem. A
második esemény a Don-kanyari of-
fenzíva 75. évfordulójára szervezett
megemlékezés. 
____________2.
Kiaknázatlan 
turisztikai potenciál 
December 28-án sajtótájékoztatót tar-
tott a marosvásárhelyi Petry bisztró-
ban Csibi Attila Zoltán, Erdőszent-
györgy polgármestere és Császár Ká-
roly, a térség szenátora. A polgármester
összefoglalta az idei év tevékenységét,
a szenátor pedig az RMDSZ egyes tör-
vénymódosító javaslatait ismertette.
____________4.
Szórványban 
fontos a kompro-
misszumkészség
Ha a segesvári magyar kulturális élet-
ről beszélünk, akkor a Gaudeamus
Ház megkerülhetetlen, mert lényegé-
ben ez az itteni kulturális tevékenység
fellegvára – jelentette ki beszélgeté-
sünk elején Jakabházi Béla, a Gaudea-
mus Alapítvány programfelelőse, akit
az alapítvány munkájáról kérdeztünk. 
____________5.
2017, a marosvá-
sárhelyi sport szét-
verésének éve (2.)
Az óév vége, az új év kezdete az ösz-
szegzések, a mérlegkészítések ideje,
számbavétele annak, hogy mi is tör-
tént az elmúlt esztendőben. Nos, 2017
aligha fog aranybetűkkel bevonulni a
marosvásárhelyi sport történetébe,
folytatódott ugyanis a város sportjának
még 2016 második felében megkez-
dődött szétverése. 
____________7.(Folytatás a 4. oldalon)
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Bodolai Gyöngyi
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Bemutató az Arielben
Január 7-én, vasárnap délelőtt 11 órakor Barabás Olga
átdolgozásában és rendezésében kerül színpadra Csu-
kás István A téli tücsök meséi című meseregényéből ké-
szült bábelőadás a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és
Gyermekszínházban.

Nincs mese! 
– évkezdés „hahotázva”

A marosvásárhelyi Hahota színtársulat az új év legele-
jén rendszeresen színre viszi zenés szilveszteri kabaré-
előadását a Maros Művészegyüttes előadótermében. A
nagy sikerű előadást január 5-én, 6-án, 7-én, 12-én, 13-
án és 14-én este 7 órától tekintheti meg a marosvásár-
helyi nagyérdemű. Január 8-án, hétfőn és 9-én, kedden

este 7 órától Szovátán, a Domokos Kázmér művelődési
házban, január 10-én, szerdán és 11-én, csütörtökön
este 7 órától Szászrégenben az Eugen Nicoară műve-
lődési házban vendégszerepel a társulat. Jegyek még
kaphatók a Maros Művészegyüttes (0746-540292), a
Kultúrpalota (0265-261420), az Eugen Nicoară műve-
lődési ház jegypénztáraiban, valamint a szovátai pol-
gármesteri hivatalban, Kiss Jánosnál. 

A gyertyák csonkig égnek
A gyertyák csonkig égnek című előadás január 5-én,
pénteken 19 órakor látható a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban. A Márai Sándor művéből készült
darab rendezője Kincses Elemér. A produkciót január 6-
án, szombaton 17 órakor megismétlik. Jegyek a Spect-
rum Színház jegypénztárában (Rózsák tere 13. szám),
hétköznapokon 9 és 12 óra között kaphatók, telefonos
helyfoglalás a 0744-301-875-ös számon, naponta 9 és
19 óra között, illetve a www.biletmaster.ro oldalon.
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Damaschin váltja Bretfeleant 
Január elsejétől Ioan Damaschin tölti be a Marosvásárhelyi
Helyi Rendőrség ügyvezető igazgatói tisztségét. Az ideig-
lenesen megbízott Damaschin korábban Marosvásárhely
rendőrparancsnoka, majd a helyi rendőrség helyettes igaz-
gatója volt. A helyi rendőrség élén tulajdonképpen hely-
csere történt, Valentin Bretfelean a helyettes ügyvezető
igazgató lesz. Damaschin versenyvizsgát követően nyer-
heti majd el végleges kinevezését.

A madéfalvi veszedelemre emlékeznek
A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács a hagyománynak megfelelően idén január 7-én is
megemlékezik Marosvásárhelyen a madéfalvi veszede-
lemről. A 254 évvel ezelőtti tragikus eseményekről, a csíki
és háromszéki székelyek lemészárlásáról vasárnap 18 órai
kezdettel a Kultúrpalota kistermében emlékeznek meg. Az
emlékestet megelőző délelőttön Madéfalván, a vértanúk
emlékművénél tartanak megemlékezést és koszorúznak.

Évadnyitó túra
Január 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a somostetői Kő-
medvétől indul az Erdélyi Kárpát Egyesület marosvásár-
helyi osztályának évadnyitó túrája a szokásos útvonalon:
Somostető – Németkalap – Terebics – Cinege-tető. Ked-
vező időjárás esetén szalonna- és kolbászsütésre is sor
kerül. A túrázók a marosszentgyörgyi lőtér mögött, a sür-
gősségi kórházig vezető úton térnek vissza. Bővebb tájé-
koztatás Pánczél Tibor túravezetőtől a 0755-052-774-es
telefonszámon kérhető. 

Konferencia a ferencesekről 
A ma, január 4-én délután 4 órától kezdődő előadás-soro-
zat helyszíne a Deus tanulmányi ház nagyterme. A prog-
ramban a következő előadók és előadások szerepelnek:
dr. Győrfi Zalán régész: A megtelepedés kezdetei, az első
kolostor régészeti feltárása; Molnár József: A visszatele-
pedés, mikházi kolostor; dr. Novák Zoltán történész-sze-
nátor: Kommunizmus és egyház; fr. Bakó Béla Pál atya
OFM: Vásárhelyi ferences jelen; fr. Orbán Szabolcs OFM-
rendfőnök: Erdélyi ferences múlt és jelen. A katolikus lí-
ceum diákjai beszámolnak az Örökségünk őrei projekten
belül a Marosvásárhely főterén álló egykori ferences temp-
lom tornyával kapcsolatos tevékenységükről. 

Vízbe fulladtak
Gernyeszeg környékén a Marosból, Mezősályinál pedig
egy tóból emeltek ki holttestet szombaton a Maros megyei
tűzoltók. A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájé-
koztatása szerint Mezősályinál egy 81 éves férfi holttestét
emelték ki a tóból, az illetőt napok óta keresték. A másik
elhunyt személy 50 év körüli, és a törvényszéki orvostani
vizsgálat szerint több mint 24 órája halott volt, amikor rá-
találtak. Az első vizsgálatok szerint egyik tetemen sem ta-
láltak fizikai bántalmazásra utaló nyomokat.

Petárdák okoztak sérülést
Szilveszterkor Marosvásárhelyen három személy került
kórházba petárdák és kisebb tűzijátékok nem megfelelő
használata miatt. A SMURD rohammentő szolgálat maros-
vásárhelyi egységéhez nem sokkal éjfél után érkeztek meg
a balesetet szenvedettek, akiknél kézfejsérülés és hallás-
bántalom kezelésére volt szükség. Súlyos sérülést egyikük
sem szenvedett. Néhány szilveszterező a főtéri tűzijáték
alatt, az otthonról hozott petárdák használata közben sérült
meg, őket a helyszínen látták el a SMURD csapat szak-
emberei.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó
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Három januári megemlékezés az EMKE szervezésében 
A doni áldozatok emlékezete 

Az EMKE számára január a hár-
mas megemlékezés hava. Else-
jén a Petőfi-szobornál tartottak
megemlékezést, ahol a 110 éve
született és húsz éve elhunyt
Wass Albertre is emlékeztek,
arra az íróra, akinek nem állhat
szobra Marosvásárhelyen és
máshol sem. A második esemény
a Don-kanyari offenzíva 75. év-
fordulójára szervezett megemlé-
kezés. A harmadik a magyar
kultúra napja, amelynek megün-
neplésére az EMKE kezdeménye-
zésére 2004 óta kerül sor. 

A tegnapi sajtótájékoztatón főként a
doni megemlékezésről számolt be dr.
Ábrám Zoltán, az EMKE alelnöke, Be-
rekméri Róbert történész, levéltáros és
Benkő József történész, doktorandusz. 
Az offenzíva 75. évfordulója 

Történelmünk egyik legtragikusabb
eseményére, a Don-kanyari offenzíva
75. évfordulójára emlékezve a Maros-
vásárhelyi 23. Határvadász Hagyo-
mányőrző Csoport és az EMKE Maros
megyei szervezete idén is megemléke-
zéseket szervez. Ez alkalommal két
időpontban: január 13-án, szombaton
17 órakor a marosvásárhelyi várban, a
Régészeti Múzeum konferenciatermé-
ben vetítéssel, helyszíni II. világhábo-
rús hadtörténeti kiállítással kezdődik a
megemlékezés. A rendezvényen kö-
szöntőt mond Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusának képviselője,
ünnepi beszédet dr. Ábrám Zoltán, az
EMKE alelnöke tart. A zenés-verses
előadást Szilágyi Mihály zenetanár ál-
lította össze. 

Korabeli dokumentumokat vetít Be-
rekméri Róbert történész, levéltáros,
majd Élet a Don-kanyarnál címmel a II.
világháborús hadtörténeti kiállítás
anyagát Benkő József történész, dokto-
randusz ismerteti. 

A Slam poetry Marosvásárhely cso-
port ifjai verses összeállítással jelent-
keznek.

A műsor után 19.30 órakor a római
katolikus temetőben, a Don-kanyari ál-
dozatok emlékművénél koszorúzás és
gyertyagyújtás lesz. 

A megemlékezéseket folytatva, ja-
nuár 19-én, pénteken a Marosvásárhe-
lyi Református Kollégiumban a
budapesti Infotárs Egyesület elnöke és
munkatársa tart előadást. A Virtuális ha-
dászat – Hadviselés és stratégia a vi-
deojátékokban címmel a nagybányai
Damşa Andrei, A hadszíntér digitalizá-
ciója címmel a budapesti Bozsoki Dá-
niel tart előadást, ami főként
fiataloknak szól. 

A sajtótájékoztatón dr. Ábrám Zoltán
kiemelte, hogy 2002-ben jött létre a
Don-kanyari emlékbizottság, 2003-ban

kerül sor az első megemlékezésre,
azóta minden évben szerveznek rendez-
vényeket. Az EMKE alelnöke köszöne-
tet mondott Berekméri Róbertnek, az
emlékbizottság tagjának, amiért felvál-
lalta a történelmi hátteret és a kutató-
munkát, Benkő Józsefnek, hogy
bekapcsolódott a megemlékezések fo-
lyamatába, és új tervekkel, többek kö-
zött emléktúrák szervezésével járult
hozzá a megemlékezésekhez. 

– A cél az, hogy nyissunk a fiatalok
felé. Az elmúlt években olyan esemé-
nyekre került sor, amelyek megismétel-
hetetlenek. Ma már nem lehet ugyanazt
megtenni, mint 15 évvel ezelőtt.
Ugyanis a hét túlélőből hatot sikerült
meghívni a megemlékezésre. Ma már
ők sincsenek az élők sorában. De van-
nak érdeklődő fiatalok, akiknek próbá-
lunk üzeneteket megfogalmazni. Voltak
olyan kezdeményezések, amelyek re-
mélhetőleg megismétlődnek. Ilyen az
emléktúra, vagy a kiállítás, ami hosz-
szabb ideig látogatható lesz. Lesznek
olyan rendezvényeink, amelyeket mó-
dosított változatban szervezünk meg –
fogalmazott az alelnök. Sajnálatosnak
tartja, hogy a Don-kanyari áldozatok
emlékműve mellé, az elhunyt színészek
emlékére, egy stílusában oda nem illő
kopjafát emeltek, amely ellehetetleníti
magát az alkotást és közelsége miatt a
megemlékezést is. Ezt az emlékbizott-
ság tagjaként, a folyamat kezdeménye-
zőjeként szóvá tette, de egyelőre nem
történt semmi. A másik sajnálatos tény,
hogy a megemlékezéseket nyíltan fil-
mezik, s ez ellen sem tett senki semmit. 
A fiataloknak kell tovább éltetni 
az emléket 

Berekméri Róbert elmondta: – 2003-
tól volt egy kutatási tervünk, amit
László Mártonnal teljesítettünk, össze-
állítottuk a túlélők, illetve a doni áldo-
zatok névsorát, összesen 577
személyről van szó. A kutatások kap-
csán sikerült fényképekre és más doku-

mentumokra szert tenni, ezeket 2005-
ben be is mutattuk, és az évfordulós
események kapcsán azt szeretnénk gaz-
dagabb formában újra bemutatni. Akik
személyesen kapcsolódtak a doni doku-
mentumokhoz, elhunytak. Úgy gondol-
juk, hogy méltó lenne, ha ez az emlék
továbböröklődne a fiatal generáció tu-
datában. Fontos, hogy megismerjék
ezeket a képeket, dokumentumokat.
Különösen fontosnak tartom Bárkányi
Zoltán főhadnagy fotóanyagát, ami a
tulajdonomban van. Olyan sorozat,
amiben egy vásárhelyi kis alakulatnak
a felállításától a Donhoz való kivezény-
léséig, a hazatérésig végigkövethető a
története. Ez lenne, ami valójában érde-
kessé tenné a megemlékezést. Volt
olyan elképzelés, hogy gyűjtsük össze
azokat a Donhoz köthető kiadványokat
– fotóalbumok, visszaemlékezések –,
amelyek 90-től errefelé megjelentek, s
ezeket mutassuk be. Azért, hogy ha va-
laki érdeklődik az esemény iránt, akkor
tudja, mihez lehet hozzányúlni – tájé-
koztatott Berekméri Róbert. 

Benkő József történész doktorandusz
elmondta, hogy a doni megemlékezé-
sek folyamatában a legnagyobb munka
az adatok, a dokumentumok, a nevek
összegyűjtése, majd az emlékmű felál-
lítása volt, amit a kiállítás és az emlék-
túrák követtek. Ő is a fiatalok
bevonását tartja fontosnak, így indítot-
ták el a slames verselést, ami tavaly
egész jól sikerült. 

– Akik szeretik a hadtörténetet, idén
kiállítást láthatnak Élet a Don-kanyar-
ban címmel, ami gyakorlatilag a ma-
gyar királyi honvédség, de az orosz és
a német katonaság felszereléseit és em-
léktárgyait is bemutatja. 

Végezetül dr. Ábrám Zoltán kife-
jezte, szeretné, ha az isonzói csata hely-
színének meglátogatása mintájára
támogatnák, hogy a megemlékezők a
doni expresszel a Don-kanyarhoz is el-
jussanak. 

Mezey Sarolta

Fotó: Vajda György (archív)



Kihirdette szerdán Klaus Johannis államfő a 2018-
as évi állami és társadalombiztosítási költségvetés-
ről szóló törvényeket. Felhívta azonban a figyelmet,
hogy e jogszabályoknak több sebezhető pontjuk is
van, köztük a hiánynak a bruttó hazai termék (GDP)
3 százaléka alatti szinten tartása.

Az államelnöki hivatal szerdai közleménye rámutat, Johan-
nis szerint Romániának hiteles és kiegyensúlyozott költség-
vetésre van szüksége, ami tartja magát a makrogazdasági
stabilitáshoz, kiszámíthatósághoz és a pénzügyi-költségvetési
egyensúlyhoz szükséges célkitűzésekhez. „Romániának el kell
kerülnie a nem fenntartható gazdasági növekedés csapdáját,
ami a fogyasztáson, költségvetési hiányon és az állami adós-
ság felhalmozásán alapszik” – közölte az államelnöki hivatal.

Mint rámutatnak, gondot jelent, hogy a költségvetés nem
tartja szem előtt az Európai Bizottságnak a deficittel kapcso-
latos ajánlásait. „Románia elnöke aggodalmát fejezi ki amiatt,
hogy ugyan az országban rekordot döntött a gazdasági növe-
kedés, bizonytalan a költségvetési hiánynak a GDP 3 száza-
léka alatti szinten tartása. Az elkövetkező években
Romániának komoly erőfeszítéseket kell tennie annak érde-
kében, hogy visszatérjen a költségvetési-adóügyi fegyelem út-
jára. A 2018-as költségvetés azonban figyelmen kívül hagyja
ennek az irányváltásnak a szükségességét, amit elvekben a
kormány a 2018-2020-as adóügyi-költségvetési stratégiában
felvállalt” – áll a közleményben. Hangsúlyozzák: ami a költ-
ségvetés bevételeit illeti, a szakmai elemzések szerint a héa-
bevételek 16 százalékos növekedése túl optimista, legalább
két megfontolásból. Egyrészt a 2017-es év költségvetési ta-
pasztalata azt mutatta, hogy az eredetileg vártnál nagyobb gaz-
dasági növekedés mellett, ami az első 9 hónap után elérte a 7
százalékot, és elsősorban a fogyasztáson alapult, nem nőttek
a költségvetési bevételek, a héabevételek sem, sőt, a 2017-es
állami költségvetésben vártnál alacsonyabb szinten alakultak.
Az előrejelzések eközben arról szólnak, hogy 2018-ban lelas-

sul a gazdasági növekedés üteme, beleértve a fogyasztást is.
Másodsorban a költségvetés nem tartalmaz becsléseket a fel-
vállalt intézkedések hatásáról, ilyen a megosztott héafizetés
bevezetése, amitől – miközben az eredeti elképzeléshez viszo-
nyítva mérsékelték – csaknem kétszeres többletbevételt vár-
nak, mint az eredeti verzióban.

Az államfő szerint a kormánynak prioritásként kellene ke-
zelnie a költségvetési bevételek begyűjtésének hatékonyságát.
Felhívja a figyelmet, hogy nem elég, ha a büdzsé csak papíron
tartalmaz kiutalásokat beruházásokra, hanem azokat meg is
kell valósítani.

„Ugyan az európai uniós pénzalapokból megvalósuló beru-
házások jóval a 2017-es szint felett állnak, az állami beruhá-
zások továbbra is az egyik legalacsonyabb szinten vannak a
GDP-hez mérten. (…) Klaus Johannis felhívja a figyelmet a
befektetések fontosságára, mennyiségi és minőségi szempont-
ból egyaránt, annak érdekében, hogy 2018-ban és az azt kö-
vető években fenntartható legyen a gazdaság növekedése. A
kormánynak tudatában kell lennie annak, hogy a befektetések
feláldozása az elkövetkezőkben is aláaknázza Románia növe-
kedési potenciálját. Létfontosságú, hogy az európai alapokat
egészében felhasználják, főként az infrastrukturális beruházá-
sok terén. A 2018-as költségvetés egy sor adóügyi módosítá-
son alapszik, amelyeket mindössze a 2017-es év végén
fogadtak el a PSD-ALDE-kabinet kormányprogramjának
megfelelően, ilyen a társadalombiztosítási hozzájárulás terhé-
nek a munkavállalóra való átruházása, a jövedelemadó jelen-
tős, 16 százalékról 10 százalékra csökkentése, egy adóügyi
enyhítés, amitől a lakosság a bevételei gyarapodását várja egy
stabil és kiszámítható környezetben. Klaus Johannis államfő
úgy gondolja, a jelenlegi PSD-ALDE-koalíciónak kötelessége
megfelelni a lakosság azon elvárásának, hogy az országnak
hiteles és fenntartható költségvetése legyen, a polgárok élet-
színvonala pedig érje el a megígért szintet” – szögezi le az ál-
lamelnöki hivatal közleménye. (Mediafax)

Klaus Johannis kihirdette a 2018-as költségvetési törvényt
„Sok helyen sebezhető”

Valamire azért csak jó volt ez a kijózanító hivatali
„baki”. Felszínre hozta közösségünk törésvonalait. Bot-
csinálta társadalomkutakodóként érdeklődve figyeltem
a megmondóemberek bejegyzéseit. Nem csalódtam:
mindenki hozta a formáját. Az önjelölt jogvédők az ér-
dekképviseletet ostorozták. A szövetség volt és jelenlegi
választottjai, ideig-óráig hatalmi pozíciójuk haszonél-
vezői egymásra fröcskölték a moslékot. Csak a nagy-
prior Makkai Gergely nem rántott kardot, hogy Szent
György-lovagként fejét vegye a sárkánynak. Vagy oly ti-
tokban tette, hogy senkinek nem tűnt fel. Pedig alpol-
gármesterként ő van a legközelebb a problémák
forrásához. Igaz, ami igaz, nem ő lenne az egyetlen ma-
rosvásárhelyi magyar alpolgármester, aki szem elől té-
veszti, hogy miként került hivatali székébe. A tanácsos
urak sem kivételek. A közvélekedés szerint soha ilyen
gyenge csapatunk nem volt. És nem is lesz jobb, ha a
tragumúrák rendes feltámadása be nem következik. 

Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Donald
Trump amerikai elnök támogatja az iráni tüntetése-
ket – jelentette ki Mevlüt Cavusoglu török kül-
ügyminiszter szerdán Ankarában újságíróknak
nyilatkozva.

A politikus emlékeztetett arra, hogy más országok vezetői
nem tettek hasonló támogató nyilatkozatokat. A tárcavezető
leszögezte: Törökország ellenzi a külföldi beavatkozást. Ha
Iránban leváltják a vezetést, azt az ország népe éri el válasz-
tások útján – fogalmazott.

Hozzátette, hogy Ankara számára fontos Irán stabilitása, és
reméli, hogy az összecsapások mihamarabb befejeződnek. A
török kormány „nem veszi félvállról” és figyelemmel követi
az iráni eseményeket – hangsúlyozta. Cavusoglu egyúttal be-

jelentette, hogy szombaton Németországba utazik, hogy Sig-
mar Gabriel német külügyminiszterrel találkozzon.

A török államfői hivatal tájékoztatása szerint Recep Tayyip
Erdogan török elnök szerdán telefonon beszélt Haszan Róháni
iráni elnökkel. A beszámoló alapján Erdogan közölte: Török-
országnak fontos, hogy Irán megőrizze a társadalmi békét. Ró-
háni köszönetet mondott a török államfő érzékenységéért, és
reményét fejezte ki, hogy az iráni tiltakozások néhány napon
belül véget érnek. Iránban egy hete kezdődtek megmozdulások.
A tüntetők eleinte a magas árak ellen tiltakoztak, majd az iszlám
köztársaság kormánya és az országot az 1979. évi iszlám forra-
dalom óta irányító vallási elit ellen fordultak. A tüntetők és a
biztonsági erők közötti összecsapásokban eddig több mint hú-
szan vesztették életüket, és százakat állítottak elő. (MTI)
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Vádat emeltek 
Valeriu Zgonea ellen

Vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) Valeriu Zgonea volt képviselőházi elnök
ellen befolyással való üzérkedés miatt. A DNA szerint
2012 júliusa és 2013 áprilisa között a képviselőház
elnöki tisztségét és egy párt alelnöki tisztségét be-
töltő Valeriu Zgonea elfogadta Dumitru Dobrică me-
gyei tanácsos arra vonatkozó ajánlatát, hogy anyagi
haszonért cserébe befolyása révén magas tiszt-
ségbe juttassa Dobrică egyik hozzátartozóját. Ezt kö-
vetően Zgonea 62.143 lejt kapott Dumitru Dobricától.
2013. április 22-én Dobrica rokonát egy, az informa-
tikai minisztériumhoz tartozó intézmény elnökévé ne-
vezték ki, holott az illető nem rendelkezett az ehhez
szükséges képesítéssel. Később az illető államtitkár-
helyettesi állást kapott a távközlési és informatikai
minisztériumnál. A vádlott vagyonából lefoglaltak
62.143 lejt, és az ügyészek hatósági felügyeletet kér-
tek Valeriu Zgoneát illetően. Az ügyészek tájékozta-
tása szerint Dumitru Dobrică vádalkut kötött.
(Agerpres)

Félezer állás tölthető be 
Az Európai Gazdasági Térség munkaadói az Eures
hálózaton keresztül 551 állást hirdetnek meg romá-
niai munkavállalók számára. A legtöbb munkahely
Spanyolországban, Máltán és Németországban van.
Az Országos Munkerő-elosztó Ügynökség által ösz-
szesített adatok szerint 164 állásra várják a jelentke-
zőket a mezőgazdaságba Spanyolországba, 158
munkahelyet ajánlanak Máltára (főleg autóbusz-so-
főröket keresnek), Németországban pedig 87 kamion-
sofőrt alkalmaznának Romániából. Nagy-Britanniába
zömében mészárosokat keresnek, összesen 61 mun-
kahelyet hirdetnek romániai munkavállalók számára.
Csehország 30, Belgium 28, Finnország 11, Luxem-
burg 10 munkahelyet ajánl, Norvégiába pedig két ro-
mániai borbélyt várnak. (Agerpres)

Huszonkét turista rekedt 
a hegyekben

Huszonkét turista, köztük kilenc gyerek rekedt a Vâl-
cea megyei Roman-csúcson a járhatatlan, hóval bo-
rított út miatt. A csendőrök és a hegyimentők
próbálnak eljutni hozzájuk. A turisták a 112-es sür-
gősségi hívószámon hívták a hegyi csendőröket és
a hegyimentőket. A mentőcsapatok speciális jármű-
vekkel indultak a keresésükre. Mircea Lera, a Vâlcea
megyei hegyimentő szolgálat vezetője a Mediafax tu-
dósítójának azt mondta, a turisták lezárt, hóval borí-
tott úton indultak el, és nem tudnak rajta
továbbhaladni. A hóeltakarító járművek már megér-
keztek, a turistákat azonnal lehozzák, amint az útvi-
szonyok ezt lehetővé teszik – mondta Lera. 

Jéghotel mellé jégtemplom
Mintegy 65 százalékban foglaltak a helyek január-
februárra a Fogarasi-havasokban, az ország egyet-
len jéghotelében, a 2.000 méter magasan fekvő,
4,65 hektár területű, több mint 11 méter mély Bâlea-
tónál, ahol szerdán mínusz 5 Celsius-fokot mértek,
a hóréteg vastagsága pedig 130 centiméter volt. A
jégszálló csak kabinos felvonóval közelíthető meg, a
transzfogarasi utat a jelentős lavinaveszély miatt té-
lire rendszeresen lezárják. A jéghotel az elmúlt 13
évben több mint 8.000 vendéget fogadott. A különle-
ges szállót a tó jegéből kivágott, nagyjából 70 centi-
méteres oldalú jégtömbökből építették. Idén a hotel
témája a zene, a szobákat zenészekről mintázott
szobrok díszítik. Az éjszakánként száz euróba kerülő
szobák szilveszterkor mind foglaltak voltak. A követ-
kező két hónapra a helyek 65 százalékát már lefog-
lalták, leginkább brit turisták – nyilatkozta szerdán az
Agerpres hírügynökségnek a jégszálló képviselője,
Daniel Corbu. Ugyanitt február végéig egy jégtemp-
lom is felépül. 

Török külügyminiszter: Netanjahu 
és Trump támogatja az iráni tiltakozásokat

Ország – világ

Tragumúrák lázadása
(Folytatás az 1. oldalról)

Január elejétől egy éven át a hollandiai Leeuwarden
és a máltai Valletta viseli az Európa Kulturális Fő-
városa címet – közölte az Európai Bizottság szer-
dán.

Mint Navracsics Tibor, az Európai Bizottság oktatásért,
kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős biztosa el-
mondta, az európai kulturális fővárosok a kultúrán keresztül
segítik egybekovácsolni a közösségeket az adott városoknak,
állampolgáraiknak és gazdaságaiknak járó hosszú távú elő-
nyök érdekében.

Kiemelte, az idei különleges év lesz, hiszen 2018 a kultu-
rális örökség európai éve is egyben, ami azt jelenti, hogy a fő-
városok a kulturális örökséget előmozdító kezdeményezéseket
is szem előtt tartanak programjaik során. Mindezek hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy kiemeljék a kultúra szerepét az európai
identitás megteremtésében – tette hozzá az uniós biztos.

A kulturális örökség európai évével szeretnék felhívni a fi-
gyelmet az európai kultúra sokféleségére és gazdagságára,
előmozdítani a kultúrák közötti párbeszédet és a társadalmi in-
tegrációt, illetve hangsúlyozni a kulturális örökségnek a közös
történelmi tudat és identitás kialakításában betöltött szerepét.

A bizottsági tájékoztatás szerint Valletta több mint 140 kez-
deményezést és 400 eseményt tartalmazó éves programja arra
ösztönzi a művészeket és a közönséget, hogy újragondolják a
kultúráról kialakult hagyományos vélekedést. A hollandiai 
Leeuwarden mintegy 800 programjával a Frízföld régió és Eu-
rópa közösségeinek megerősítésére és összekapcsolására tö-
rekszik.

Mint kiemelték, a kulturális fővárosok kiválasztásában
kulcsszerepük volt a városok által benyújtott pályázatban fel-

vázolt hosszú távú stratégiáknak, a pályázat előremutató eu-
rópai dimenzióinak, a gazdag kulturális és művészeti tarta-
lomnak, a megvalósítási képességnek, valamint a társadalmi
határokon és kultúrákon átnyúló kapcsolatok várható pozitív
alakulásának.

Az Európa Kulturális Fővárosa címek adományozását Me-
lina Mercouri görög kulturális miniszter kezdeményezte
1985-ben. A városokat olyan kulturális programpályázat alap-
ján választják ki, amely erős európai dimenziót foglal magá-
ban, segíti a lakosság bevonását a város és az adott régió
kulturális életébe, valamint hozzájárul a város és környezete
hosszú távú fejlődéséhez.

A tájékoztatás szerint az Európa Kulturális Fővárosa cím
lehetőséget nyújt a városok számára, hogy kialakítsák arcu-
latukat, elhelyezzék magukat Európa és a világ térképén, tu-
ristákat vonzzanak, és átgondolják saját kultúrájukhoz fűződő
viszonyukat. A korábbi példák azt mutatják, hogy a cím je-
lentős és hosszú távú kulturális, gazdasági és társadalmi elő-
nyöket jelent mind a város, mind a környező térség számára.

Európa kulturális fővárosa 2017-ben a dániai Aarhus és a
ciprusi Páfosz volt. Leeuwarden és Valletta után 2019-ben a
bulgáriai Plovdiv és az olaszországi Matera következik. 2020-
ban a horvátországi Rijeka (Fiume) és az írországi Galway,
2021-ben a bánsági Temesvár és a görögországi Eléfszina, va-
lamint a vajdasági Újvidék, 2022-ben pedig a luxemburgi
Esch és a litvániai Kaunas veszi át a címet.

Magyar város – Pécs – eddig egyszer, 2010-ben viselte a
címet. A júniusban elfogadott lista alapján Magyarország leg-
közelebb 2023-ban, Nagy-Britanniával közösen adja majd Eu-
rópa kulturális fővárosát. (MTI)

Leeuwarden és Valletta Európa kulturális fővárosa
2018-ban



a  ke r e t s zerződés meghosszabbítá-
sát.  

– Örvendetes, hogy így döntöttek, mert
nem lehet a betegeken bosszút állni – nyi-
latkozta az igazgatónő, majd hozzátette,
hogy a pénztárnak átutalták a múlt év első
három havi költségvetésének megfelelő
összeget, a decemberi költségvetés-ki-
egészítéseknek köszönhetően pedig a la-
boratóriumokban és a képalkotó
részlegeken az igazgatónő szerint meg-
rövidültek a várakozási listák. Biro Ro-
dica kijelentette, hogy az elkövetkező
három hónapban a háziorvosoknak lesz
idejük tárgyalásokat folytatni a kormány-
nyal és a minisztériummal, hogy elérjék
követeléseiket.

A családorvosok két országos szakmai
szervezetének, az egyesületnek és a patro-
nátusnak a közleménye szerint ami jelen-
leg történik, az a háziorvosi szolgáltatás
csődjét jelenti. Azok,  akik az alapellátás-
ról döntenek, továbbra sem értették meg,
hogy a családorvosi szolgáltatás alapja az
egészségbiztosítási pénztárral idejében
megkötött szerződés, amit kormányhatá-
rozattal indokoltan és alaposan elő kellene
készíteni, akárcsak a zökkenőmentes ellá-
tást biztosító költségvetést. Visszautasítják
az újabb toldozást-foldozást, amit a szer-
ződés meghosszabbítása jelent. Úgy érzik,
hogy az alapellátás valós reformját bizto-
sító feltételek megteremtése helyett a be
nem tartott ígéretekkel maradtak minden
téren. A kért tíz százalék helyett a közellá-
tásban dolgozó orvosok egyharmadát ki-

tevő háziorvosok a költségvetési alapból
5,8 százalékot kapnak, holott költségeik a
középkáderek bérét és a rendelők fenntar-
tását illetően növekedtek, amit a megsza-
bott keretből nem tudnak fedezni. 

A kormányfő és az egészségügyi mi-
niszter ígéretei ellenére nem történt semmi
a bürokrácia csökkentésére sem az orvosi
küldőpapírok egyszerűsítése terén, sem a
gyógyszerfelírási protokollt illetően. Ez
utóbbi az alig kozmetikázott új szerződés
szerint továbbra is bonyolult és körülmé-
nyes maradt, mivel egy sor gyógyszert
nem írhat fel a háziorvos, és maradnak a
különböző színű vények is. Értesüléseink
szerint január elsejétől már a legnépsze-
rűbb altatókat sem írhatják fel a háziorvo-
sok, csak ha a szakorvosi ajánlást felmutatja
a beteg – tehetjük hozzá a páciensek szem-
szögéből. 

December 28-án sajtótájékoztatót
tartott a marosvásárhelyi Petry biszt-
róban Csibi Attila Zoltán, Erdőszent-
györgy polgármestere és Császár
Károly, a térség szenátora. A polgár-
mester összefoglalta a 2017-es év te-
vékenységét, a szenátor pedig az
RMDSZ egyes törvénymódosító javas-
latait ismertette a megjelentekkel. 

A polgármester elmondta: 2017-ben nem
fejlődött látványosan a kisváros, a munka
dandárja az irodákra hárult, ugyanis nyolc
régió- és településfejlesztési pályázatot készí-
tettek elő, követve azokat az elsőbbségi kö-
vetelményeket, amelyeket a 2016–2020-as
önkormányzati ciklusra megfogalmaztak. El-
sőként az oktatási intézmények fejlesztését
említette. Amint az időjárás lehetővé teszi,
hozzáfoghatnak a református óvoda és böl-
csőde építéséhez, amelyet az önkormányzat
segítségével a helyi egyházközség, a Kis-Kü-
küllő menti református esperesség és az Er-
délyi Református Egyházkerület is támogat.
Itt négy csoportot befogadó épület lesz.
Uniós finanszírozással épül egy másik óvoda
és napközi is, ahova nyolc csoport járhat
majd. Ugyanakkor folyamatban van a ver-
senytárgyalás a Dózsa György úti iskola épü-
letének teljes felújítására és egy új szárny
hozzáépítésére. Nemcsak 20 osztály befoga-
dására alkalmas épület áll majd a tanulók ren-
delkezésére, hanem egy 120 férőhelyes
étteremmel is kiegészítik az iskolát. Jó hír az
is, hogy jövő tanévtől a líceumban filológiai
osztály is indulhat, mert erre is volt igény.
Csibi Attila Zoltán elmondta: előrelátóan

gondolkodnak, hiszen alig 10 éven belül szá-
molni kell azzal, hogy a város környékén
levő kisebb falvakban annyira lecsökken
majd a magyar nyelven tanulók létszáma,
hogy kénytelenek lesznek behozni a gyere-
keket a városba. Ezért teremtik meg a felté-
teleket az erdőszentgyörgyi oktatási
intézmények fejlesztésével. 

Ehhez hasonlóan fontosnak tartja a kórház
fenntartását is. Korábban a megszüntetés kü-
szöbén álló egészségügyi létesítményt sike-
rült megmenteni, mivel nemcsak a
környékbeli Kis-Küküllő menti községeket
szolgálja ki, hanem Hargita megyéből is
sokan ide járnak. Az épületegyüttest járóbe-
teg-rendelő központtal bővítenék. Egyelőre,
szintén pályázati támogatásnak köszönhetően,
az egyik épület hőszigetelését oldják meg. 

Az „apróbb” megvalósítások között a pol-
gármester megemlítette a település világító-
rendszerének teljes, energiatakarékos,
LED-égőkre való kicserélését, a központban
és mellékutcákban letérkövezett járdarésze-
ket, az aszfaltozott utcák rendbetételét, de ki-
tért a hóeltakarító eszközök vásárlására,
valamint a művelődési ház új fény- és hang-
technikai berendezésének beszerzésére, fel-
szerelésére is. Továbbá szó volt arról is, hogy
sikerült megállapodást kötni egy szemétszál-
lító vállalattal, így januártól elindíthatják a
szelektív hulladékgyűjtést. 

A sajtótájékoztatón szó esett a város ren-
dezvényeinek finanszírozásáról, illetve arról,
hogy a település közel tíz egyesületét segí-
tette az önkormányzat valamilyen formában
az elmúlt esztendőben. 

Tervben van a turisztikai infrastruktúra fej-
lesztése is, elsősorban azért, mert a Bözödi-
tó kiaknázatlan lehetőségeket rejt,

másodsorban az önkormányzat tulajdonában
levő Rhédey-kastélyt is szeretnék előtérbe
helyezni. Ugyancsak pályázati támogatással
jövőre öt termet tudnak berendezni, amelyek-
ben többek között a Rhédey és a Württem-
berg családnak állítanak emléket. Ezzel
kapcsolatosan egy kutatási projektet is támo-
gatnak. Fehér János művészettörténész vál-
lalta el azt, hogy új információkat gyűjt a két
családról, a településhez való kötődésükről.
A tanulmány eredményeit valószínű, hogy
könyvben is összefoglalják. Ehhez kapcsoló-
dik az is, hogy folyamatban van a Rhédey-
kastély előtti tér parkosítása, a jelenlegi
bentlakás mögötti rész, mintegy 2 hektáros
terület parkosítása. 

Az elöljáró reményét fejezte ki, hogy nem-
sokára hozzáfoghatnak a bözödújfalui össze-
tartozás templomának felépítéséhez. Erre a
célra elkezdődött a pénzgyűjtés. A kivitele-
zési összeg mintegy 210.000 euró, ennek
eddig mindössze a 10%-át sikerült előterem-
teni, azaz 25.000 eurót. Jó jel, hogy a projekt
kivitelezésének partnere a Maros Vízügyi
Hatóság és a Bözödújfaluért Egyesület is. 

A Népújság arra volt kíváncsi, hogy a
templom megépítése mellett vagy ezt meg-
előzően miért nem gondolkodtak a turisztikai
szolgáltatások kibővítésén: kerékpárutak ki-
alakításán a Bözödi-tó környékén, vagy ví-
zisportokra alkalmas központ létesítésén,
akár egy strand, vagy aquaközpont kialakítá-
sán. A polgármester elmondta, gondoltak
ilyesmire is, csak ezeknek több akadálya van.
Egyrészt tudomása szerint a vízfelület évi
bére mintegy 200.000 lej, ugyanakkor a tavat
övező telkek magánkézben vannak, így
nehéz lenne ott önkormányzati beruházást
végrehajtani. Ha egy magánvállalkozó sze-
retne az említettek közül saját beruházásként
valamit megvalósítani, akkor ezt a kezdemé-
nyezést előnyös feltételekkel felkarolná az
önkormányzat. 

Csibi Attila hangsúlyozta: a Kis-Küküllő
mente fontos régióközpontjává szeretné fej-

leszteni a várost. Ennek érdekében tettek már
lépéseket az iskola- és a kórházfejlesztési ter-
vek kivitelezésével, de van már lakosság-
nyilvántartó osztály, itt működik a kistérségi
LEADER-központ is. 

– Jó jel, hogy a környékbeli települések
elöljárói is belátják, mind közigazgatásilag,
mind turisztikai kínálatban együtt kell mű-
ködni úgy, hogy a települések kiegészítsék
egymást. A szovátai üdülőtelep nyújtotta
szolgáltatások kiegészülhetnek a bözödi
édesvízi lehetőségekkel, ott van a Bekecs, de
ma már szinte minden faluban található olyan
turisztikai érdekesség, látványosság, amely
egységes programkínálattal több napra is a
környéken tarthatná az idelátogatókat, és ez
gazdasági lehetőséget is jelent a térségnek –
mondta Csibi Attila Zoltán. Hozzátette: sokat
dolgoztak az elmúlt években, hogy Erdő-
szentgyörgy egy élhető környezetű, felzár-
kóztatott város legyen, hangsúlyt fektetve
infrastruktúrára, kultúrára, oktatásra egya-
ránt, sokat dolgoznak jelenleg, és még többet
fognak a jövőben.

A polgármester után Császár Károly, a tér-
ség szenátora mutatta be éves tevékenységét.
Sikerként említette, hogy az idén a Nemzeti
Fejlesztési Alaptól a térségből két polgármes-
teri hivatal kivételével minden önkormányzat
legalább egy pályázatot megnyert. Parlamenti
munkájáról elmondta, többek között sikerült
módosítani a földterületek kötelező telekelési
határidejét. Lehetővé tették, hogy nemcsak
városon, hanem a kisebb településeken is az
önkormányzatok elkülöníthetnek saját költ-
ségvetésükből pénzt ifjúsági tevékenységek
támogatására. Császár Károly azt is el-
mondta, hogy eddig a közbirtokosságok nem
igényelhettek földalapú támogatást, amíg a
földterületek nem voltak a tulajdonukban. Si-
került úgy módosítani a törvényt, hogy a pol-
gármesteri hivatal igazolásával lehessen
támogatást igényelni, majd elmondta, ezután
is igyekszik, hogy parlamenti munkájával a
térség polgármestereit is segítse.  
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Erdőszentgyörgy a Kis-Küküllő térség központja 
Kiaknázatlan turisztikai potenciál 

(Folytatás az 1. oldalról)

Vajda György

Biro Rodica                      Fotó: Bodolai Gyöngyi (archív)

Követeléseiket fenntartják
„Hozz reá víg esztendőt” – kívánjuk ma-

gunknak elegáns, emelkedett, kissé távolság-
tartó modorban minden szilveszteréjjel.
Ilyenkor percekre megáll a dínomdánom, a
sírva-vigyorogva vigadás, a nagy zaba, a
tánc és mindenki, még a más ajkúak is kissé
kihúzzák magukat a társaságban, ahol a ma-
gyar himnuszt hallgatók kinyitják arra a
rövid időre a rádiót vagy a tévét (dehogyis nézik
a Dumcsi televízió évről
évre csapnivalóbb operett-
langyikáit, unalmas poéncit-
romait). A magyarok
magukba fordulnak, min-
denki egyedül énekli a himnuszt, magában
mondja a sorokat, amit titokban vagy a csa-
ládban tanult meg, aminek akkor is értéke,
értelme, érzelmi töltete volt, amikor minden
más értéktelenné, olcsóvá és konzumgya-
nússá vált.

Közben államfők mondják el világszerte
újévi intelmeiket, megpróbálnak a kormány-
zott és istenadta nép lelkéhez férkőzni, ami
már évtizedek óta nem sikerül. Egy demokrá-
ciában egyre kevésbé. Elismerik, hogy „a
mögöttünk hagyott esztendő” kutya nehéz
volt, de azért voltak sikereink, kisebb-na-
gyobb diadalaink és a jövőhöz nem férhet
kétség, olyan lesz, de olyan, hogy ahhoz ha-
sonlót a világ még nem látott.

Természetesen két kézzel szórják a re-
ményt, csillagszóróként, tűzijátékokban dob-
ják fel az égre, amelyek aztán az év folyamán
lassan alászállva pukkannak el. Az orrunk
előtt, a hátunk mögött, a fülünk hallatára
vagy titokban, háttéralkuk közepette.

Nem kell elszomorodni. A reményről azt
tartják, hogy utoljára hal meg, akkor, amikor
már egyetlen reménykedőre sem lel ezen a
földdarabon. A puszta világban értelmetlen-
nek tartja bolyongani. Nem kell elszomo-
rodni, mert a reményt tulajdonképpen mi
teremtjük meg a magunk munkájával, mi te-
remtjük meg a körülményeket, mi váltjuk be.
Nem mindig apróra.

Az új év háromszázhat-
vanöt (szökőévben eggyel
több) napi alkalmat kínál
erre. Naponta több is
adódhat. Régebbről ere-

dők és vadonatújak, felcsillanók, megsejtet-
tek. Az elszalasztottakat majd az orrunkra
húzzák az angyalok a másvilágon. A férfile-
gendáriumok szerint egészen mást, de azt
nem kell komolyan venni, az csak afféle ön-
cukkoló rigmus, kocsmai nagyképűsködés.

Az esztendő fogasára felaggatjuk tizenkét
hónap alatt a cselekedeteinket és balfogása-
inkat, szerzett örömeinket és okozott bánata-
inkat, a vigaszokat, a (kötelező és akaratlan)
füllentéseket, az írásokat és az el nem küldött
üzeneteket, fogadalmainkat és szószegésein-
ket, gyengeségeinket és szenvedélyeinket,
azok emlékét, akik az év folyamán mentek el
a visszatérés reménye nélkül, és az esztendő
első és utolsó mosolyát. Csoda, hogy nem
szakad ki a falból a túlterhelt fogas.

Lesz mit elcsomagolni az év végi rendcsi-
náláskor. Ugyanis rendet kell teremteni ön-
magunkban, legalább egyszer egy évben.
Nincs időponthoz kötve. Csupán melegen
ajánlott.

A Himnusz elhangzása után

Fotó: Nagy Tibor



Ha a segesvári magyar kultu-
rális életről beszélünk, akkor
a Gaudeamus Ház megkerül-
hetetlen, mert lényegében ez
az itteni kulturális tevékeny-
ség fellegvára – jelentette 
ki beszélgetésünk elején 
Jakabházi Béla, a Gaudeamus
Alapítvány programfelelőse,
akit az alapítvány munkájáról
kérdeztünk. A beszélgetésre a
múlt év végén került sor.

Elmondta, két évtizede már, hogy
a Gaudeamus Ház létezik és műkö-
dik, itt találkozik a segesvári ma-
gyarság hétről hétre. Általában
hétfőnként szoktak előadásokat, ta-
lálkozókat tartani, szerdán pedig
koncertet, vagy itt, vagy a polgár-
mesteri hivatal dísztermében. Új
épületegyüttest is kellett építeni,
mert a régi szűknek bizonyult. A
díszterme csodálatos, szavalóverse-
nyeket, osztályünnepélyeket, érett-
ségi találkozókat tartanak ott, tehát
multifunkcionális terem. A régi
épületet a Szent Ferenc Alapítvány
bérli, a Gaudeamus lényegében
csak az új épületben működik men-
zával, hálószobákkal. 

– Próbáljuk a magyarságot kultu-
rális szempontból összetartani és
szervezni. A Gaudeamus Alapít-
ványnál és a díszteremben évente
átlagosan ötven rendezvényre kerül
sor, a szavalóversenyektől a szín-
házi előadásokig, az író-olvasó ta-
lálkozókig, szimpóziumokig. 

A tavaly két kiállításunk volt: jú-
niusban nyitottunk meg Segesvár
„nagy öregje”, Nagy Ferenc tiszte-
letes úr festményeiből egy kiállítást
35 képpel. A kiállításokkal azonban
az a helyzet, hogy a helyi festőink
képei fél évig ott vannak a falon,
de nincs állandó szolgálat. A meg-
nyitó után a termet bezárják, ha
éppen akad érdeklődő, elmegy,
szól az adminisztrátornak, aki ki-
nyitja, de különben nem egy nyitott
helyiség, amit bárki bármikor meg-
nézhetne. 

2018-ra tervezünk egy kiállítást,
aminek azt a címet adtam, hogy
Agyagba lehelt élet. Kerámiaszob-
rokat állítunk ki Gergely Klára al-
sóboldogfalvi művész munkáiból,
aki főleg írók szobrait készíti el. Ér-
dekes módon itt nem ismerik, de

Svájcban például volt kiállítása.
Februárban hozzuk ide a műveit. 

Amit sokan hiányolnak, főleg az
idősebbek, akik hozzászoktak: a
színházi előadás. Régen más volt a
hangulata, az ember vágyott a talál-
kozásra, ám most már nem így van.
A színházak – mivel elég kicsi a
színpadunk – nem jönnek, a városi
kultúrház talán már túl nagynak bi-
zonyulna, és a közönség is elszokott
már tőle. ’90 előtt két színjátszó
csoport működött, minden bemu-
tató telt házzal zajlott. Később az
érdeklődés lanyhult, és hogy úgy
mondjam, a színházak is leszoktat-
tak, mert egy-egy társulat – például
a vásárhelyi is – elmegy egy-egy
külföldi turnéra, és az évi bevételét
biztosítja…

– Nem jön ide a vásárhelyi társu-
lat sem?

– Nem, színház magyar társulata
nem jön. A színművészeti egyetem
hallgatóival idénre is két előadást
beszéltünk meg, az udvarhelyi Vitéz
Lelkek diákszínjátszó csoport rend-
szeresen, minden évben általában
kétszer fellép.

– Milyen a ház látogatottsága,
sokan eljönnek a rendezvényekre?

– Megvan az a törzsgárda, amely
általában ott van minden előadáson.
Mi főleg a diákságot célozzuk, őket
szeretnénk közelebb hozni, bennük
érzem a jövőt.

– Mekkora Segesvár magyar-
sága, vagy az a törzsgárda, amely
ide eljön?

– A ’92-es népszámláláskor még
3.500–3.600 református volt a vá-
rosban, ma már csupán 1.600-an
vannak. Azért mondom így, mert
tudni kell, hogy annyi református
van, mint katolikus és unitárius ösz-
szesen. Ez jól mutatja a segesvári
magyarság arányát. Ha ’92-ben hét-
ezer körül volt a magyarság lét-
száma, akkor most annak a fele.

Általában 100–150-en vesznek
részt a rendezvényeken, amikor
pangás van, körülbelül 50-en van-
nak a diákokkal együtt az előadáso-
kon. Nagyon népszerű a Kikerics
kulturális egyesület és a tánccsopor-
tok. Amikor a Kikerics bemutatót
tart, van közönség, telt ház van. A
városi kultúrház is megtelik az év
végi bemutatókon. 

– Mi a fogyás oka?
– Elsősorban az elvándorlás. Az

ifjak közül – volt tanítványaim –
nagyon kevesen maradtak itt. Nincs
munkalehetőség, a fiatalok elmen-
nek, elsősorban Magyarországra
vagy Németországba, de nemcsak
külföldre, hanem sokan választják
Kolozsvárt. Az ilyen kisvárosok,
mint Segesvár, Dicső, Medgyes, ha-
lódó városok, nincs bennük jövő. 

A Gaudeamus Alapítványnak az
egyik szerepe éppen az, hogy a
bentlakásával élteti a líceumi okta-

tást, így ott megvan a két párhuza-
mos osztály. A diákságot szeretnénk
ideszoktatni, ezért, amikor összeál-
lítjuk a műsort, figyelembe vesszük,
hogy főleg az ifjúságnak szóló és az
ifjúságnak elérhető előadásokat, te-
vékenységeket szervezzünk. 

– Az említett kiállításon kívül mi-
lyen programokkal várják a közön-
séget 2018-ban?

– Januárban lesz író-olvasó talál-
kozó, találkozunk Kedei Zoltán fes-
tőművésszel, lesz két színházi
előadása az udvarhelyi Vitéz Lelkek
csoportnak, két előadást szervezünk
a színisek szereplésével, író-olvasó
találkozó Hadnagy Józseffel, hogy
csak néhányat soroljak fel közülük.
Március 15-ről egész hetes rendez-
vénysorozattal emlékezünk meg:
akkor tartjuk a Petőfi Sándor-szava-
lóversenyt, amelyet még 1990-ben
„találtunk ki”, amikor megalakítot-
tuk a Petőfi Művelődési Egyletet, és
azóta is működik. Lesznek megem-
lékezések Fehéregyházán, és a vár-
ban. Ez a rendezvénysorozat mindig
gálaműsorral zárul, ahol a segesvári
tanulók és a magyarországi testvér-
iskolák küldöttei lépnek fel. Ha ezt
az 50-55 tevékenységet elosztom a
hetek számával – természetesen a
vakációk kiesnek –, hetente kijön
két rendezvény. 

– Miből finanszírozzák ezeket?
– Az alapítvány pályázatok révén

szerzi meg a szükséges anyagi fede-
zetet, és amikor összeállítjuk a te-
vékenységi tervünket, arra is
figyelünk, hogy mennyit enged meg
a büdzsé. Általában amit mi, az ala-
pítvány, a szervezők biztosítani tu-
dunk, az olvasótalálkozókon egy
vacsora a meghívottaknak és az úti-
költség. Ha van pénz, akkor többről
is szó lehet. 

– Hogyan fogadja ezeket a román
közösség?

– Az elején gyanakodva nézték,
hogy mit akarunk, szeparatizmus-
nak nevezték, de aztán rájöttek,
hogy nincs szó ilyesmiről, és még
adókedvezményt is sikerült elérni.
Tehát, kivéve a ’90-es évek elejét, a
dolgok a helyére kerültek. Nagy
előrelépés, hogy a Gaudeamus-ren-
dezvények egy részét, például a
koncerteket a polgármesteri hivatal
dísztermében tarthatjuk, sőt támo-
gatják is.

Ha a szórványban vannak olyan
vezető emberek – szándékosan nem
mondtam politikusokat –, akik ké-
pesek a kompromisszumra, tudnak
tárgyalni, akkor nincs probléma.
Ezt a szórványban megtanulja az
ember. Ilyen szempontból tehát
nincs gond. 
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Szórványban fontos a kompromisszumkészség

Mózes Edith

Első, második és sokadik látásra is
csak pár lépésnyinek tűnt a máso-
dik emeleti garzonlakás. Idő kellett

ahhoz, hogy kitáguljon a tér, de amikor ez
bekövetkezett, egzotikus növények távoli
árnya, közeledő vonatok körvonalai, egy-
másra találó tengerek végtelen hullámteste
rajzolta át a fehér falakat. 

– A férjemmel rengeteget utaztunk –
kezdte történetét az ősz hajú, finom arcú nő.
– Nem telt el úgy nyár, hogy ne láttuk volna
a Fekete-tengert, és a hegyek hívásának is
mindig engedtünk, évente legalább egyszer
a Fogarasi-havasokba „száműztük” magun-
kat. Ugyanakkor programszerűen vettük
sorra a nagyobb városokat, Brassót, Sze-
bent, Jászvásárt, Bukarestet. A házasságunk
elején sokat vonatoztunk, aztán megvettük a
Ladánkat, attól fogva vele jártunk minden-
fele. A férjem mérnök volt, jól keresett, meg-
engedhettük magunknak a kalandozást. De
sohasem vonzott a luxusüdülés, vendéglőzés,
flancolás. Volt egy kicsi rezsónk, azt bepa-
koltuk az autóba, és az otthoni hozzávalók-
ból magunk készítettünk mindenhol ebédet,
vacsorát. 

Pár perc csend következett, beszélgetőtár-
sam derűs arccal keresgélt az emlékeiben,
aztán folytatta:

– Akkor sem nyughattunk, amikor a két
fiunk megszületett. Egy ikerpárral nem 
könnyű jönni-menni a nagyvilágban, de mi
meg sem gondoltuk, hogy otthon maradjunk

a négy fal között. Amikor a rendszerváltás
után megnyíltak a határok, Magyarországra
és Ausztriába is átkocsikáztunk. A gyerekek-
nek mégis a margittai sátorozások jelentet-
ték mindig az év fénypontját, ott érezték
igazán szabadnak ma-
gukat. Egy alkalom-
mal a férjemnek a
munkája folytán pár
hónapra Afrikába kel-
lett utaznia. Lehetőségünk lett volna vele
tartani, de éppen akkor kapták el a bárány-
himlőt a fiúk, így ez a kaland elmaradt. Ak-
koriban még számítógép sem volt, nemhogy
internet, így csak a hazaküldött képeslapok
mesélhettek nekünk az ottani világról. Ké-
sőbb persze a férjem is beszámolt minden-
ről. Nem sokkal ezután aztán megváltozott
az életünk. Észrevettem, hogy egyre nehe-
zebben mozgok, hamar fáradok. Egy este el-
csúsztam a fürdőszobában, leestem. Nem
tudtam lábra állni. A férjem azonnal orvos-
hoz akart vinni, de csak az átvirrasztott éj-
szaka után engedtem, hogy betegyen az
autóba. Nemsokára megtudtuk, hogy comb-
nyaktörést szenvedtem. Megműtöttek, több
hetet töltöttem a kórházban. Ott adták tud-
tomra, hogy csontritkulásom van, ezért esett
nehezemre már korábban is a helyváltozta-
tás.

– Ez, gondolom, véget vetett a közös ki-
rándulásoknak.

– Nem egészen. A szó szoros értelmében
már valóban nem tudtunk utazgatni, de egy
másféle kalandnak azért helyet adtunk az

életünkben. A fiúk
akkor már Kolozs-
váron jártak egye-
temre, ritkán jöttek
haza, így kettesben

kellett feltalálnunk magunkat. Mindig nagy
könyvtárunk volt, csak sosem került elég idő
arra, hogy az egészet kiolvassuk. Elhatároz-
tuk, hogy változtatunk ezen. Egy fantasztikus
szellemi utazásba vágtunk bele, egymásnak
olvastuk fel a könyveket, Gabriel García
Márquez Száz év magányát, Zola Patkányfo-
góját, Korda István Kőrösi Csoma Sándorról
szóló művét, A nagy út címűt, és mindent,
ami a polcokon sorakozott. Szabadon csa-
pongtunk korok és világrészek között, de az
utolsó oldalak előtt mindig megálltunk, és
magunk találtuk ki a történet végét. Aztán
persze továbbolvastuk a regényt, hogy meg-
tudjuk, mennyire tértünk le az írói fantázia
szőtte útról. Nagyon szép, gazdag időszaka
volt ez az életünknek. Rendszerint délutánon-
ként vagy estefelé kezdtük a felolvasást, hol
én, hol a férjem vette át a könyvet. Órák teltek
így el, aztán, ha belefáradtunk a kalando-

zásba, felüdülésként elővettük a fiaink régi
bűvös kockáit, és versenyeztünk, hogy ki rakja
ki hamarabb az összes színt. A férjem képle-
teket dolgozott ki az utolsó négy mozdulatról,
most is megvannak még, tudom is, hogy hol.

Lassú, méltóságteljes mozdulattal állt fel
beszélgetőtársam a kanapéról, és a tévéasz-
tal fiókjához lépett. Kockák rajzával és hat-
ványkitevővel is ellátott nagybetűkkel teli
papírlapot vett ki belőle, elém tette, aztán el
is magyarázta az égtájakra vonatkozó rövi-
dítések jelentését.

– Akkor sem hagytunk fel a közös játékkal,
amikor a férjem ágynak esett. Súlyos szívbe-
tegséggel diagnosztizálták, fél évig ápoltam.
Aztán egy reggel hirtelen „befizetett” egy
egészen másfajta kalandra. A távozása után
a háromszobás családi házunkat a nagyob-
bik fiamnak adtam át, a kisebbik ugyanis
akkor már évek óta Németországban élt a
családjával, nem tartott igényt az ingat-
lanra. Ezt a garzont abból a pénzből vettem,
amit a férjemmel a közös évtizedeink alatt
takarítottunk meg. 

– Nem volt nehéz átszokni a kicsi lakásra
a nagy ház után?

– A férjem nélkül idegenné vált számomra
az otthonunk, szó szerint fázni kezdtem
benne. Itt újra önmagam vagyok. Befészke-
lem magam az ágyba, keresztrejtvényezek,
olvasok, és közben hagyom, hogy átjárjon
minden, amitől valaha úgy éreztem, enyém
az egész világ.

Világhódítók

Fotó: Nagy Tibor
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Mezőzáh – Bábod, Boriskadűlő,
Botadűlő, Bozsortanya, Mezősza-
kál, Mezőszélen, Ştefăneaca, Szen-
gyelisuvadás

Mezőzáh (Zau de Câmpie)
neve 1332-es pápai tizedlevelekben
egy Zách nevű főember birtokaként
szerepel. A településnek már lehe-
tett temploma vagy kápolnája,
amely lakóival együtt a tatárjárás-
kor elpusztulhatott. A református
vallásra áttért hívők 1886-ig, a re-
formátus egyházközség önállósodá-
sáig Mezőfráta gyülekezetéhez
tartoztak. A mai templom 1886-ban
épült a hívek, valamint Wass Albert,
Ugron Sándor és Kemény Pál na-
gyobb adományaiból. Tervrajzát
Kelemen György készítette, az épí-
tési munkálatokat Váradi Károly
kolozsvári építész vezette. A nagy-
harangot Wass Albert felesége, Kil-
jon Mária adományozta a
gyülekezetnek. A kisharangot 1924-
ben, a hívek adományából vásárol-
ták. A szószékkorona 1931-ben,
Soós Albert és felesége, Both Poli-
xénia adományából készült. 

A templom mellett a községköz-
pont látnivalója az Ugron-kastély,
amelynek építtetését báró Ugron
István, az Osztrák–Magyar Monar-
chia moszkvai nagykövete 1911
körül kezdte el. A kastélyhoz egy
szerelmi történet is fűződik. Esze-
rint a báró egy orosz hercegkisasz-
szonyba volt szerelmes, akit
feleségül akart venni (állítólag ez a
hölgy Miklós cár egyik leánya
volt). A legenda szerint Ugron báró
hercegi fogadtatásban akarta része-
síteni a kisasszonyt, ezért engedélyt
kért a császártól, hogy aranypén-
zekkel teríthesse be az utat a vonat-
állomástól a kastélyig. A császár
beleegyezett az őrült tervbe, egyet-
len kikötése volt, hogy az aranypén-
zeket élükre állítsák, hogy senki ne
léphessen a király arcképére. Ugron
báró, bármennyire gazdag volt, nem
tudta megvalósítani tervét. Nemso-
kára az orosz cár családját is meg-
gyilkolták, így teljesen remény
nélkül maradt a báró. Szomorúan,
visszavonultan élte életét e történet
után, egyedül halt meg 1945-ben. A
kastély az államosítás után többféle

funkciót is kapott, működött benne
tbc-szanatórium, iskola, magtár,
1963-tól pedig árvaház. Ugron
Maria-Ioana 2006-ban adta le a ke-
resetet a kastély visszaszolgáltatá-
sáért, így jelenleg a Maros Megyei
Tanács tulajdonában áll. Az árvaház
kiköltöztetése után az önkormány-
zat szándéka szerint – a felújítást
követően – turisztikai létesítmény
lesz. A kastélyt francia középkori
kastélyok mintájára építették.
Ugyanakkor az építésnél használt
naptári számok misztikuma erőseb-
ben rányomta bélyegét. A kastély-
nak négy tornya (4 évszak), tizenkét
bejárata (12 hónap), négy terasza (4
hét egy hónapban) volt, ötvenkét
helyiséget (52 év) foglalt magába,
és mindennap más-más ablakon le-
hetett kinézni, mivel 365 ablakkal
rendelkezett.

Mezőzáhtól mintegy hét kilomé-
terre, a község északnyugati hatá-
rában, a Botta-völgy legvégében,
május végén 10–14 napon át virít az
Erdélyi-Mezőség egyik rendkívüli
florisztikai híressége, a keleti ba-
zsarózsa (Paeonia tenuifolia L.). A
növény őshazája a Kaszpi- és Fe-
kete-tenger sztyeppvidéke. Állító-
lag a jégkorszakot követő száraz
meleg időszakban, mintegy 9000
évvel ezelőtt több szárazság- és hó-
tűrő társával együtt, kihasználva a
napos lejtők enyhe és száraz mik-
roklímáját, vándorolni kezdett
Közép-Európa felé. A vándorlás
3000 évig tartott. Két útvonalat kö-
vetve hódíthatott új térségeket: az
egyiken megkerülte a Kárpát-ko-
szorút, a Duna mentén átvándorolt
a dobrudzsai sztyeppéken és a Fe-
kete-tenger bolgár partján, kihasz-
nálta a Kazán-szoros átjáróját,
ilyenformán eljutott Újvidék delib-
láti homokpusztáira. A másikon, a
Keleti-Kárpátokon és a Kárpát-ka-
nyaron átvágva eljutott az Erdélyi-
Mezőségre, ahol az erdősztyepp
jellegű vidéken megfelelő életfelté-
teleket talált. A mezőzáhi bazsaró-
zsa-állomány ezen útvonal
legnyugatibb, Erdélyben egyedül-
álló, napjainkig fennmaradt állomá-
sát jelképezi. A kivizsgálások
kiderítették, hogy a mediterrán el-

terjedésű bazsarózsák mintegy 2
millió évvel ezelőtt alakultak ki. A
mezőzáhi bazsarózsást hivatalosan
1932-ben nyilvánították védetté,
ekkor kerítették be a területet. Évti-
zedekig a közel 90 évet megért
Marcu Sâncrăian gondozta a védett
területet, aki 1948-ban megakadá-
lyozta azt, hogy felszántsák a bazsa-
rózsást, tudva, hogy egy szép napon
újra virítani fog a határon e szép nö-
vény. A 2,5 hektáros természetvé-
delmi terület két egymáshoz közel
eső foltján találhatunk virágokat.
Sajnos a gondozatlan terület gyo-
mosodik, és egyre kevesebb az
egyed. Minden év május 20-án, vi-
rágzásának teljében ünnepet tarta-
nak a községközpontban. 
Mezőbodon – Bugusalja, Dobra-
tanya, Sándortelep, Urszajatelep
Mezőbodon

1332-ben Budun néven említik
először, már ekkor egyházas hely
volt. A falu katolikus lakossága a
16. században lett reformátussá.
1675-ig Kutyfalvával együtt Dátos
leányegyháza volt. Azóta mindmáig
anyaegyház. 1694. június 30-án itt
tartották Bethlen Gergely lánya,
Bethlen Kata és II. Apafi Mihály er-
délyi fejedelem fényes menyegző-
jét, melyen Erdély nemeseinek
színe-java részt vett. A falu refor-
mátus temploma a keleti részen,
egy dombon áll, körülötte ősi te-
metkezőhely van. Az eredeti plébá-
niatemplomot a 15. században,
majd 1888-ban újra átépítették. A
faragott kövekből egy sem maradt a
helyén, három falrészt leszámítva, a
régi templom eltűnt az újban. A régi
harangláb helyett tornyot építettek,
amiben jelenleg két harang áll. A
templom orgonája Bodor Péter (a
marosvásárhelyi Bodor-kút építője)
alkotása 1846-ból. Az eredetileg hat
változatra épített orgonának ma már
csak három változata ép, de így is
működőképes és használható.
Nagysármás – Báld, Bánffytanya,
Csehtelke, Kissármás, Lárga, 
Marocháza és Titiána
Nagysármás

A település neve a sárma (kígyó-
virág) szó képzős alakja. Első emlí-
tése 1311-ből való (Saramas), a
későbbiekben Villa Sarmas, Sara-
mas (1329), Poss Osarmas (1402)
alakban, 1438-tól Sarmas Hungari-
calis, 1467-ben Magyar Sármás
alakban említették. 1703-ban éves
vásár tartására nyert szabadalmat a
település. 1785-ben a három Teleki
(Sándor, László és Blanka) 34
román zsellércsaládot birtokolt a fa-
luban. 1849 tavaszán a helyi Vasile
Obreját és Ioan Călăţelt lázítás és
gyilkosság vádjával Kolozsvárt ha-
lálra ítélték. 1865-ben már csak hat
református család élt itt. 1894–
1895-ben a magyar kormány a Te-
leki családtól megvásárolt 3910
holdas birtokra 127 református ma-
gyar családot telepít ide Veszprém
megyéből (Adásztevelről, Balaton-
keneséről, Rédéről, Nyárádról,
Adorjánházáról, Tapolcafőről, Tót-
vázsonyból, Nagypiritről, Nemes-
vámosról és Kupról). 1910-re a
telepes családoknak már csak 36%-
a volt dunántúli származású, a több-
ség az erdélyi megyékből, főként a
mezőségi Marosszék falvaiból érke-
zett, így a múlt század fordulóján a
reformátusok lélekszáma elérte az

1000-et. Az addig Pusztakamarás-
hoz tartozó fília akkor vált önálló
egyházközséggé. A lelkészi lakás
1899-ben megépült ugyan, de temp-
loma még nem volt az egyházköz-
ségnek, ezért az iskolában tartották
az istentiszteleteket. Az 1901–
1902-ben, Czigler Győző tanár
terve alapján, Fischer és Ferencsik
vállalkozók, ifj. Ferencsik Károly
és Moldován János vezetésével ki-
vitelezett templom toronygombjá-
ban őrzött emlékirat szerint az
építés és berendezés teherviselője
az akkori magyar királyi földműve-
lésügyi miniszter, dr. Darányi Ig-
nácz volt. A templomszentelést
1903. november 15-én tartották.
Azóta többször is javították a temp-
lomot, többek között 1952-ben,
1961-ben és 1972–1973-ban, leg-
utóbb 1996-ban. A templombelső
berendezése eredeti, 1903-ban ké-
szült. A 1903-ban, Országh Antal
nagyváradi orgonakészítő által épí-
tett, pneumatikus vezérlésű, egyma-
nuálos, lábpedálos, nyolcregiszteres
orgonát 1917-ben, 1938-ban és
2009-ben javították. A toronyórát

Balogh József és Gráf József készí-
tette 1903-ban. A 32 m magas to-
ronyban három harang kapott helyet.

Nagysármás környékét nevezték
„Göring-hasnak” is, amelyet az
1940-es második bécsi döntésnél
döntőbíráskodó náci Németország a
fontos kissármási földgázlelőhely
miatt hagyott Románia birtokában.
1944. szeptember 26-án, miután a
betörő magyar hadsereg szeptember
5-én ideiglenesen elfoglalta a telepü-
lést, a magyar tábori csendőrség a
pusztakamarási határban legyilkolta
Nagy- és Kissármás 126 zsidó lako-
sát. 1952 és 1960 között rajonköz-
pont volt. 2003-ban városi rangot
kapott.
Kissármás

Nevezetessége az, hogy 1907 és
1909 között a vegyiparban, mező-
gazdaságban, pirotechnikában hasz-
nálatos kálisók után kutatva
kolozsvári és budapesti geológia-
professzorok jelölték ki az első fú-
rások helyét a Mezőség
középpontjában található Nagysár-
máson, majd Kissármás környékén.
A Bolygó-réten végzett fúrások-
nál fedeztek fel Erdélyben először
földgázt. A gázmező szomszédsá-
gában sós források törtek fel, me-
lyekre sósfürdő is települt.

Kissármáson ipari műemlékként
megőrizték az ún. 2-es számú gáz-
kutat, amelyet 1908-ban kezdtek
fúrni, de a keletkezett tűz s a 302
méternél észlelt erős kitörés miatt
abba kellett hagyni a munkát. A
szakemberek mérése szerint akkor
napi 864.000 köbméter földgáz ke-
rült a levegőbe másodpercenkénti
közel 200 méteres sebességgel.
1913-ban kezdődött meg a gáz ki-
termelése, majd 1992-ben zárták le
végleg a 2-es szondát, amelyből eu-
rópai viszonylatban a legtisztább
földgázt termelték ki.
Pusztakamarás

Habár Pusztakamarás már Ko-
lozs megyében van, aki eljut 
mezőségi barangolásai során Nagy-
sármásra, érdemes egy kitérőt ten-
nie a Kolozsvár felé vezető útról
Pusztakamarásra, hiszen a község
sok szempontból kötődik a magyar
történelemhez és kultúrához. 

A települést már 1322-ben Ka-
marás-, majd 1421-ben Pusztaka-
marásként említik. 1334-ben már
plébániatemploma is volt. A faluban
a Keményeknek két lakhelyük volt,
mára csak az egyik maradt meg, az
is nagyon romos állapotban. A kúria
egy egyszerű, téglalap alaprajzú
építmény, amelynek hátsó homlok-
zatához egy emeletes, négyszög
alaprajzú torony csatlakozik. Az
épület a klasszicizmus stílusjegyeit
hordozza, erre utal a főhomlokzaton
elhelyezett négy egyszerű oszlop,
amely mögött tornác található. A
XX. század elején még teljes pom-
pájában állt a Kemény-kúria, amely
a második világháború idején van-
dál támadás áldozatává lett. A hely-
béli lakosság kirabolta, és ekkor
pusztult el a hatalmas könyvtár is.
1949-ben innen hurcolták el br. Ke-
mény (II.) Bélát (1902–1957) és fe-
leségét, csíkbánfalvi Antalffy Jolánt

(1901–1978), il-
letve br. Kemény
Géza (1906–
1945) családját.
Az államosítás
után az épületet a
helyi termelőszö-
vetkezet hasz-
nálta. Teljes
lepusztulása a
rendszervál tás
utáni években kö-
vetkezett be. 

A másik Ke-
mény-kúria épü-
lete még az
államosítás előtt
tönkrement, ma
már az alapjai sem
látszanak, csak az
egykori kertben álló
sírkertet lehet meg-
találni a szántó-
föld elkerített
részén. 

Ennél érdekesebb a XIII. szá-
zadban épült református temp-
lom, amely bőven nyújt
látnivalót. A díszes szószék és
szószékkorona mellett a falakat
díszítő bárói, grófi címerek látha-
tók a Kemény család pusztakama-
rási ágának tagjait felsoroló
táblával együtt. 

2017. június 17-én Kemény
Zsigmond-emlékhelyet avattak a
templom udvarán, ahol leleplezték
Gergely Zoltán szobrász alkotását,
Kemény Zsigmond mellszobrát és
restaurált sírkövét, valamint Ke-
mény János és Csóka Rozália sírkö-
vét, amelynek elkészítését Bilibók
Károlyné báró Kemény Fruzsina és
fia, Bilibók Botond támogatta. A
lelkipásztor ígérete szerint Kemény
Zsigmond-emlékszobát is kialakíta-
nak a parókián. 

Pusztakamaráson született Sütő
András. A Kossuth- és Herder-díjas
író szülőháza 2013-ban került ma-
gyar közösségi tulajdonba, miután
az erről szóló adásvételi szerződést
az Erdélyi Magyar Közművelődési
Egyesület (EMKE) és az RMDSZ
aláírta az örökösökkel. 2015 októ-
berétől a felújított Sütő András-em-
lékház művelődési központként is
működik.

A Sütő András-emlékház Pusztakamaráson Fotó: Vajda György

A mezőzáhi Ugron-kastély 

A pusztakamarási határban legyilkoltak emlékoszlopa

Szerkeszti: Vajda György

Mezőség (3.)
Ezúttal a Mezőség távolabbi vidékeire invitáljuk önöket. Akik el-

jutnak a megyehatárig, azok ne sajnálják az időt, üzemanyagot, ke-
ressék fel Kolozs vagy akár Beszerece-Naszód megye közeli
érdekességeit is. Mezőzáhra május végén érdemes ellátogatni, ami-
kor virágba borul az igen ritka és védett sztyeppei bazsarózsa, és
álljanak meg az Ugron-kastély előtt is, amelyet remélhetőleg a me-
gyei önkormányzat hamarosan felújít. Marosvásárhelyieknek pedig
szinte erkölcsi kötelességük felkeresni Pusztakamarást, ahol a Ke-
mény család múltjába tekinthetnek be, és beléphetnek Sütő András
szülőházába, ahol egykor a nagy írónak „könnyű álmot ígért” édes-
anyja. 



Bár páratlan év lévén, 2017-
ben sem világ-, sem Európa-
bajnokságot nem rendeztek,
tavaly sem unatkozhattak a
futballszurkolók, mert törté-
nés akadt bőven. A teljesség
igénye nélkül idézzünk fel
néhány olyan eseményt,
amelyekre így vagy úgy, de
emlékezni fogunk!
A bajnoki címtől a szópárbajig

Óriási bravúrt hajtott végre a
2016/17-es idényben a Budapest
Honvéd csapata, amely talán nem
a legerősebb kerettel rendelkezett,
24 év után mégis magyar bajnoki
címet szerzett. Az élen álló együt-
tes az utolsó forduló előtt ugyan-
úgy 62 ponttal rendelkezett, mint a
második helyezett Videoton, azon-
ban az NB I szabályai szerint ilyen
esetben a több győzelem dönt,
abban pedig a kispestiek voltak
jobbak. A bajnoki döntőnek is be-
illő szezonzárón a két élcsapat ta-
lálkozott. A Videoton csak
győzelemmel nyerhetett volna
aranyérmet, ám a Honvéd döntet-
lenre sem akart játszani, a gólkirály
Eppel Márton találatával 1-0-ra
nyert.

A mérkőzés után Marco Rossi
edző bejelentette a távozását, az
olasz szakember végül Dunaszer-
dahelyre igazolt, az utód pedig a
holland Erik van der Meer lett, aki-
nek irányításával jóval instabilabbá
vált a csapat. Az edző ráadásul el-
követte azt a buta hibát, hogy nem
a legszebben nyilatkozott a klub-
ról, illetve George F. Hemingway
elnökről a holland Voetbal Interna-
tionalnak. „Olyan, mintha nyolc-
van évet visszamentünk volna az
időben, Hollandiában még az ama-
tőr kluboknál is jobbak a körülmé-
nyek!… A tulajdonos tehetős, de a
fogához veri a garast! ... Nem szo-
kott kiöltözni, a meccseken inkább
néznénk őt szurkolónak, mint tulaj-
donosnak” – mondta többek között
az edző.

Van der Meer és Hemingway
előbb cáfolták mindezt, majd két
héttel az eset után a klubelnök ki-
rúgta a holland szakembert, és el-
ismerte, valóban nem volt
szerencsés az ominózus nyilatko-
zat.
ASA-búcsú az élvonaltól, 
majd csőd

Egy évvel azután, hogy percekre
volt története első bajnoki címétől,
dicstelenül búcsúzott a román élvo-
nalbeli labdarúgó-bajnokságtól a
Marosvásárhelyi ASA. A városi tá-
mogatások megvonása nyomán
tönk szélére sodródott klub csapata
folyamatos átalakuláson ment át,
edzők és játékosok adták egymás-
nak a kilincset, és bár a másodosz-
tályt még azzal az eltökélt
elhatározással kezdték, hogy felju-
tást érő helyen zárják a szezont, az
ősszel kimondták a sportszervezet
csődjét, így – bár az őszi befejezés
még megadatott az alakulatnak – a
2018-as folytatás már több mint
kétséges.

Sepsiszentgyörgy csapata 
az 1. ligában

A romániai labdarúgás történe-
tében először szerzett szereplési
jogot a román élvonalbeli bajnok-
ságban Sepsiszentgyörgy csapata.
A Sepsi OSK már az elmúlt ősszel
is biztatóan szerepelt a másodosz-
tályban, így annak dacára, hogy a
feljutással csak a jelenleg zajló
idényben számoltak a klub vezetői,
múlt télen kimondták: ha odakerül-
nek, hogy az első két hely valame-
lyikéért csatázhatnak, nem állnak
félre. Így is történt, a székelyföldi
csapat pedig felkerült az 1. ligába.
Ott azonban, a biztató kezdet da-
cára, hamarosan jött a hideg zu-
hany, az első sikerek után
mélyrepülésbe került az alakulat,
ami edzőváltáshoz vezetett. Valen-
tin Suciu helyét ideiglenesen Nagy
Sándor szakmai igazgató vette át,
majd a csapatot Eugen Neagoéra
bízták, a klubtulajdonos Diószegi
László pedig teljes keretátalakítást
hirdetett.

A Sepsi OSK szereplését sok he-
lyen magyargyalázó rigmusok kí-
sérték a lelátón, a csapat ráadásul
folyamatosan idegen környezetben
szerepelt, hazai mérkőzéseit Bras-
sóban kényszerült megrendezni,
hiszen a sepsiszentgyörgyi stadion
nem felelt meg az elvárásoknak.
Remélik, hogy az időközben tör-
tént fejlesztések nyomán újra bir-
tokba vehetik arénájukat, és a télen
érkező játékosokkal kiegészülve
eredményesen küzdenek majd a ta-
vasszal, hogy elkerüljék a kiesést
az első osztályú bajnokságból.
A legnagyobb veszteségek

A magyar futballéletet talán
Tóth II. József október 9-i halála
rázta meg leginkább, az 1929.
május 16-án született 12-szeres
magyar válogatott futballista volt
az Aranycsapat utolsó, még élő já-
tékosa. Tóth 1953 és 1957 között

volt válogatott, összesen öt gólt
szerzett, szerepelt az 1954-es 
ezüstérmet hozó vb-n is. Csupán
egyetlen klubja volt, 1940 és 1961
között a Csepelben futballozott,
amellyel 1958/59-ben bajnok lett.
296 bajnoki meccsen 78 gólt szer-
zett.

Június 30-án, életének 67. évé-
ben meghalt a 12-szeres válogatott
kapus, Kovács László is. A Rába
ETO korábbi kiváló kapusa 1951.
április 24-én született Tatabányán,
nevelőklubja a Tatabányai Bányász
volt. Az ETO-t megelőzően nyolc
idényen át a Videoton hálóőre volt.
Győrben 1981-től 1985-ig védett,
ez idő alatt kétszer nyert a csapattal
bajnoki címet, kétszer szerzett
ezüstérmet, és játszott kupadöntőt.
Barcelona–PSG: az év párharca

A Bajnokok Ligája 2016/17-es
évadában akadt néhány kiemel-
kedő mérkőzés, a legváratlanabb,
legtöbb vitát kiváltó eredményt
azonban egyértelműen a Paris
Saint-Germain és a Barcelona
nyolcaddöntős csatája hozta. Úgy
tűnt, a párharc már az első mérkő-
zésen eldőlt, a csoportkört veretle-
nül abszolváló franciák ugyanis
hazai közönség előtt a kétgólos
Angel Dí Maria vezérletével 4-0-ra
kiütötték a spanyolokat. A három
héttel később rendezett visszavá-
gón teljesen reménytelennek tűnt a
Barca helyzete, az 50. percben
azonban Lionel Messi tizenegyesé-
vel már 3-0-ra vezettek a katalá-
nok. A 62. percben aztán Edinson
Cavani szépített, és miután még a
88. percben is 3-1 állt a hazaiak
neve mellett, a szurkolók el is in-
dultak haza. Rosszul tették: Ney-
mar a 88. és a 91. percben
szabadrúgásból, majd büntetőből
betalált, a végső döfést azonban
Sergi Roberto adta meg, aki a 95.
percben beállította a 6-1-es vég-
eredményt. A Barca így 6-5-ös ösz-
szesítéssel továbbjutott, a sajtó
pedig közben arról írt, ehhez a cso-
dához komoly bírói segítség kel-
lett. Akadt olyan madridi újságíró,
aki petíciót indított az újrajátszá-
sért – persze eredménytelenül –,
mert számításai szerint Deniz Ay-
tekin játékvezető tizenhárom vitat-
ható ítéletet hozott a mérkőzésen. 

Hogy mennyit ért ez a siker?
Döntse el mindenki saját maga: a
Barcelona a következő körben
sima 3-0-lal pottyant ki a Juventus
ellen.
Neymar, a legdrágább

Ha már Neymar szóba került, az
ő személye is megosztotta a közvé-
leményt: a brazilok világklasszisa
ugyanis úgy döntött, négy év után

elhagyja a Bar-
celonát, és a
PSG-hez igazol.
A francia csapat
augusztus elején
jelentette be hi-
vatalosan, hogy
ötéves szerző-
dést kötött Ney-
marral, akit 222
millió euróért
vásároltak ki élő
szerződéséből a
saját jogi képvi-
selői. 

A sajtó azóta
még több figyel-
met szentel neki,
írtak már arról,
hogy összekü-
lönbözött csa-
pattársaival és
Unai Emery ed-
zővel is, a 
l e g f r i s s e b b
pletykák szerint
pedig nem is érzi
jól magát a fran-
cia fővárosban,
és visszatérne in-

kább Spanyolországba. De nem
korábbi klubjához, az FC Barcelo-
nához, hanem a Real Madridhoz.
Az biztos, hogy a madridiak el-

nöke, Florentino Pérez úgy nyilat-
kozott, hogy a játékosnak a Real
színeiben több esélye lenne az
Aranylabda elnyerésére.
Zokogó Buffon

Az év egyik szívszorító interjú-
ját a 39 éves olasz kapus, Gianluigi
Buffon adta, aki a svédek ellen el-
bukott világbajnoki pótselejtezőt
követően zokogva jelentette be vá-
logatottbeli visszavonulását. „Saj-
nálom, de nem magam, hanem a
csapat miatt. Nem értük el a célun-
kat, ezért vagyok csalódott, nem
pedig a befejezés miatt” – nyilat-
kozta a 175-szörös válogatott Buf-
fon azt követően, hogy
Olaszország csapata hatvan év után
nem jutott ki a labdarúgó-világbaj-
nokságra.

Nagy csalódás a holland szurko-
lók számára, hogy a tavalyi Eb
után a jövő évi vb is csupán álom
maradt számukra, de Kamerun,
Ghána, Elefántcsontpart, a leg-
utóbbi két Copát megnyerő Chile,
illetve az Arany-kupán első helyen
zárt Egyesült Államok sem lesz ott
Oroszországban.

Lemaradt a vébéről a magyar és
a román csapat is, előbbi egy kínos
csúcsot is magáénak mondhat: egy
naptári éven belül kikapott Andor-
rától és Luxemburgtól is.
Német erőfölény

Nem elég, hogy Németország a
világbajnoki selejtezőket hibátla-
nul, minden idők legjobb eredmé-
nyével (tíz győzelem, 43-4-es
gólkülönbség) vette, még a Konfö-
derációs Kupát is megnyerte, nem
is akármilyen csapattal. Joachim
Löw szövetségi kapitány úgy dön-

tött, a felkészülés egyik állomása-
ként használja fel a FIFA-tornát, és
olyan játékosokat válogatott be,
akiknek nem biztos a helyük a ke-
retben, azaz tombol bennük a bizo-
nyítási vágy. A 23 fős keretben
Julian Draxler a 30 válogatottságá-
val a legrutinosabbnak számított,
nem véletlenül kapta ő a csapatka-
pitányi karszalagot. Mindössze ki-
lencen rendelkeztek legalább tíz
mérkőzéssel a nemzeti csapatban,
és csupán heten akadtak, akik már
szereztek gólt válogatottmezben.
Ezek után a csapat veretlenül győ-
zött, a csoportban csupán Chilével
ikszelt, az elődöntőben Mexikót 4-
1-re verte, majd a döntőben ismét
Chilével találkozva 1-0-ra nyert.
Újabb Ronaldo-rekord

Az ötszörös aranylabdás tá-
madó, Cristiano Ronaldo az első
játékos a történelemben, aki két
egymást követő klubvilágbajnoki
döntőben is gólt szerzett. Ráadásul
hét gólnál tart ebben a sorozatban,
ugyanúgy, mint a jogelőd Interkon-
tinentális Kupában a brazil Pelé.
Egyébként a Real Madrid az első
csapat a történelemben, amely
képes volt megvédeni klubvilág-
bajnoki címét – a királyi gárda a
BL-ben is címet védett, emellett
megnyerte a La Ligát, a Spanyol és
az Európai Szuperkupát is. Zine-
dine Zidane 2016 januárja óta ve-

zeti a klubot, összességében nyolc
trófeánál jár a csapattal.
Nikolicsot a Bayernbe!

Eredményes évet zárt a magyar
csatár, Nikolics Nemanja, aki soro-
zatban negyedszer (összesen ötö-
dik alkalommal) lett gólkirály:
2014-ben és 2015-ben a Videoton,
2016-ban a lengyel Legia, 2017-
ben pedig az amerikai Chicago Fire
csapatában volt a legeredménye-
sebb.

A zentai születésű csatárnak a
válogatottnál nem sikerült a nagy
áttörés, igaz, a korábbi szövetségi
kapitány, Bernd Storck úgy nyilat-
kozott, nem tudja megtalálni a he-
lyét a csapatban. Nikolics erre
köszönte, de inkább a klubcsapatát
választotta, majd amikor Szélesi
Zoltán hívására visszatért, két
meccsen két gólt szerzett.

Az átigazolásokkal foglalkozó
Transfermarkt.de szerint már nem
Dzsudzsák Balázs a legértékesebb
magyar futballista, és Nikolics
olyan szintre jutott, hogy mene-
dzsere, Vladan Filipovics szerint
akár komoly topligás csapatban is
szerepelhetne. „Lehet, hogy min-
denki röhögni fog, de én tudom,
hogy a Bayern egy olyan csatárt
keres, aki Lewandowski mögött –
a cseréjeként – játszhatna Mün-
chenben. Ha ott lenne Nikolics,
lehet, hogy nem játszana rendsze-
resen, de ha csak Lewandowski sé-
rülése esetén kapna lehetőséget,
akkor is biztosan megállná a he-
lyét” – mondta Filipovics.

(A Pozsonyban megjelenő Új
Szó összeállításának szerkesztett és
kiegészített változata.)

A Sepsi OSK és a Bukaresti FCSB 2017. október 1-jén, Brassóban rendezett mérkőzésén a bukaresti csapat szurkolóinak
egy csoportja óriásmolinót feszített ki azzal a felirattal, hogy „Nektek Románia nem az otthonotok! Menjetek innen!” A
provokációra a sepsiszentgyörgyi csapat szurkolói „Ria-Ria-Hungária!” skandálással válaszoltak. Az FRF fegyelmi bi-
zottsága mindkét csapatot azonos bírsággal sújtotta

Olaszország csapata hatvan év után nem jutott ki a labdarúgó-világbajnokságra, a kapus Buffon
zokogva búcsúzott

Cristiano Ronaldo magasba lendíti a klubvilágbajnoki trófeát. A portugál futballista az első
játékos a történelemben, aki két egymást követő döntőben is gólt szerzett

Vicces, váratlan, szürreális: az év futballsztorijai
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Az óév vége, az új év kezdete az
összegzések, a mérlegkészítések
ideje, számbavétele annak, hogy mi
is történt az elmúlt esztendőben.
Nos, 2017 aligha fog aranybetűkkel
bevonulni a marosvásárhelyi sport
történetébe, folytatódott ugyanis a
város sportjának még 2016 második
felében megkezdődött szétverése.
Míg azonban az év elején még bíz-
tunk abban, hogy a hanyatlás visz-
szafordítható, a végén azt kellett
tapasztalnunk, hogy legalább négy
olyan marosvásárhelyi csapat van,
amelynek esetében most már fenn-
áll a megszűnés közvetlen veszé-
lye, a többiek pedig, mélyen az
eddig megszokott szint alatt telje-
sítve, a túlélésért küzdenek. Mind-
ezt egyrészt néhány politikai
kalandor eszelős propagandája,
másrészt pedig olyan hatalmi játsz-
mák miatt, amelyekben a sport
csupán járulékos áldozat. Mind-
eközben sokak számára tetsző szó-
lamokat pufogtatnak a sport
támogatásának ellenzői: a pénzt az
egészségügyre, iskolákra kell for-
dítani. Csupán arról feledkeznek
meg, hogy a sportra fordított pénz
hatványozottan megtakarítódik az
egészségügyből, illetve hogy a
sport a nevelés (azaz a tanügy)
rendkívül fontos alkotóeleme min-
den civilizált országban (nyilván,
most nem Romániáról beszélünk).
Mindannyian látják, nemde, hogy
a sporton megspórolt pénz milyen
látványos fejlesztéseket eredmé-
nyezett az iskolákban, kórházak-
ban, infrastruktúrában. Most már
minden iskola felszereltsége a
finnországi tanintézetekével vete-
kedik, a kórházakban svájci körül-
mények uralkodnak, az utak
pedig? Mint Németországban.
Eddig ugyanis a sportra fordított
pénz miatt nem tudtak erre költeni.

Vagy éppenséggel nem látják? Na
látják!

De vegyük sorba, nem sok öröm-
mel, hogy mi is történt a várost kép-
viselő egyes csapatokkal.
(Összefoglalónk első részében a
férfi és női labdarúgás, valamint ko-
sárlabda helyzetét vettük számba,
második részében a teremlabdarú-
gásról, női röplabdáról és kézilab-
dáról, valamint távirati stílusban
tekéről, női vízilabdáról és amerikai
futballról olvashatnak. Az egyéni
sportágak külön elemzést igényel-
nének, de ott sem fényes a helyzet,
különösen felnőttszinten.)
Röplabda

A korábbi bajnoki elődöntős és
stabil európai kuparésztvevő ma-
rosvásárhelyi női röplabdacsapat
már az előző bajnokságban is taka-
réklángra kapcsolt, csupán két légi-
óssal játszotta végig a bajnokságot.
Ennek megfelelően lennebb csú-
szott a végső rangsorban. A 2017–
18-as idényt azonban már kizárólag

belföldi, többségében ifjúsági vagy
nagyon fiatal játékosokkal kezdte
meg a csapat. Nyilván, a pénz hiá-
nya miatt. A Medicina is alaposan
megsínylette a prefektusi döntést,
és csakis annak köszönheti, hogy
még működik, hogy az orvosi egye-
tem terméért nem kell fizetnie, több
költséget a felsőfokú tanintézet
költségvetéséből lehet biztosítani. A
bajnokságban elért eredmények
egyenesen arányosak a keret minő-
ségével. Ami megnyugtató lehet,
hogy az idén nem esik ki senki, így
csupán be kell fejezni a bajnoksá-
got. Ami minden bizonnyal sike-
rülni fog úgy is, ha a játékosok
egyetlen garast sem kapnak, több-
ségük amúgy sem a pénz miatt sze-
repel a Medicinánál. Látványos
eredményekre azonban aligha szá-
míthatunk.
Teremlabdarúgás

A nagypályás foci után a terem-
labdarúgókat is a megszűnés veszé-
lye fenyegeti. Az anyagi gondok

már az előző bajnokság kezdetekor
megjelentek, de az új, Gherman-Ni-
cuşan edzőpáros így is olyan csapa-
tot tudott összekovácsolni a helyi
fiatalokból, kiegészítve néhány ta-
pasztalt veteránnal, hogy ha nem is
voltak képesek már beleszólni a
bajnoki cím sorsába, komoly ellen-
állást tudtak kifejteni a legjobbak-
kal szemben is. Ilyen
formátumban készült folytatni a
csapat a nyáron is, a sokat emlege-
tett prefektusi döntés azonban le-
hetetlen helyzetbe sodorta a
csapatot. Gherman Galacra ment
edzősködni, és néhány játékost is
magával vitt, Nicuşan pedig nem
vállalta a folytatást. Az alakulat
más tagjai is távoztak, ráadásul a
klubot edzési lehetőségétől is
megfosztották, miután a sport-
csarnokból kipakolták a tartozásai
miatt. A kiszállásokra már csak
azok utaztak el, akik éppen ráér-
tek, a játékosok csak kedvtelésből
vállalják a szereplést, így számon-
kérni sem lehet őket. Mindezek te-
tejébe 8 pont levonásával sújtották
a csapatot a tartozások miatt, és ez
növekedhet, hiszen esély sincs
arra, hogy ezt a pénzt ki tudják fi-
zetni, miután százezres nagyság-
rendű adósságot számlálnak, a
várostól nem kapnak egy fityinget
sem, és jelentős támogatójuk
sincs. Jelenleg a játékvezetők kifi-
zetése is hatalmas gond, és komo-
lyan felvetődik a kérdés, hogy a
hatszoros országos bajnok, amelyet
évekig Európa legjobb 16 alakulata
között tartottak nyilván, be tudja-e
fejezni a bajnokságot.
Kézilabda

Az egyetlen sportág, amelyben
pozitívumról is beszámolhatunk.
Nem a korábbi években kétszer is
élvonalba feljutó Mureşul esetében,
amely lassan a megszűnés felé sod-
ródik. A csődvédelmet kérő klub já-
tékoskerete fokozatosan elfogyott

az őszi idényben, a fizetés elmara-
dása miatt többen odébbálltak,
mások sérültek, így voltak mecs-
csek, amikor éppen csak hét embert
tudott kiállítani a csapat. Olyan is
volt, hogy sérüléséből lábadozó,
futni alig tudó játékossal volt ki a
hetes keret. A két-három tapasztal-
tabb kézilabdázó így is a középme-
zőnybe vitte a csapatot, de hosszú
távon lehetetlennek tűnik ekként
fenntartani a klubot, különösen,
hogy a Mureşul sem használhatja
már a sportcsarnokot az adósságai
miatt.

A marosvásárhelyi női kézilabda
(és végső soron sport) egyetlen re-
ménysugara az Olimpic, amely a
nyáron iratkozott be először a fel-
nőtt A osztályba, és kizárólag ifjú-
sági játékosokból áll. Ennek
ellenére a 16 éves átlagéletkorú csa-
pat a két feljutásra esélyes elleni
mérkőzések kivételével nem veszí-
tett meccset hazai pályán, és legyő-
zőit is megizzasztotta. A klub
vezetői azt mondják, távlati céljuk
egy erős felnőttcsapat működtetése.
Míg azonban a mostani ifik kedvte-
lésből is jól tudnak teljesíteni, a leg-
jobbakat hamarosan úgy el fogják
kapkodni, mint a cukrot, ha nem
lesz helyben olyan csapat, amely
képes megfizetni őket.

*
Felnőttszinten még két sportág-

ban működnek csapatok. Tekében
amatőr módon játszanak, minimális
támogatásból sikerül szinten tartani
a tevékenységet, sőt a nők a Világ-
kupán dobogóra állhattak. A női ví-
zilabdázók a jó kezdet után két éve
rendszeresen az utolsó helyen zár-
nak a bajnokságban. Megemlíthet-
jük még a szigorúan amatőr
amerikaifutball-csapatot, amely a
játékosok hozzájárulásaiból finan-
szírozza a tevékenységét, sportágá-
nak pedig egyelőre nincs
szövetsége.

2017, a marosvásárhelyi sport szétverésének éve (2.)

Újabb olyan mérkőzést veszített
el hazai pályán az UPM Sirius női
kosárlabdacsapata, amelyet egy ki-
csit jobb odafigyeléssel megnyerhe-
tett volna. A marosvásárhelyi csapat
vereségeinek visszatérő motívuma
a többperces kihagyás a játékban, a
legtöbb esetben a harmadik negyed-
ben. Ez most sem történt másként.

A csupán három légióssal maradt
alakulat remek védekezéssel kez-
dett, s bár támadásban lehetett
volna jobban teljesíteni az elején,
mégis végig előnyben volt az első
negyedben, ugyanis a gyulafehér-
váriak nehezen találták az utat a
hazai gyűrűhöz, dobásaik során
többször kerültek kiszorított hely-
zetbe, ezért pontatlanok is voltak. A
második negyedben lankadt a Sirius
védelme, azonban a nagyszünetig
még mindig sikerült megőrizni öt
pontot a negyed elején még 12 pon-
tot számláló előnyből.

Következett azonban a harmadik
negyed és egy 19-2-es parciális a
vendégek javára. Ezalatt többször
próbálkoztak a marosvásárhelyi já-
tékosok távolról, eközben pedig a
vendégek azt tettek a Sirius pa-
lánkja alatt, amit akartak, gyakorla-

tilag minden támadásukat kosárig
vitték, legtöbbször az elmélázó
védők mellett könnyű helyzetből. A
gyulafehérváriak menetelését mínusz
tíznél sikerült egy kicsit megakasz-
tani, a negyedik negyedet azonban a
vendégek ismét 8-0-lal kezdték, és 18
pontra elhúztak. A vége azonban
mégis izgalmasra sikeredett, váratlanul
felzárkózott a Sirius, és Anđela Rado-

vić triplájával, 44 másodperc-
cel a vége előtt kettőre jött fel.
A következő védekezés során
azonban nem tudták megsze-
rezni a lepattanót, amikor Mor-
rissette dobása kimaradt,
Fleming kapta le a palánk alatt
a labdát, és a könnyű két
pontja megpecsételte a meccs
sorsát.

Ennek a döntő momen-
tumnak az apropóján tegyük
hozzá, hogy lepattanózásban

lemosták a marosvásárhelyieket a
vendégek, hiszen 54-ből 21 labdát
szereztek meg a Sirius palánkja alatt
a Sirius 35 lepattanójához képest.
Tekintve, hogy így is csak 4 ponttal
nyertek, nyugodtan állítható, hogy
ez a játékelem döntötte el a javukra
a meccset, mert a Siriusnak sokkal
jobb volt a dobószázaléka közelről,
távolról és szabaddobásból is. De ha
egy támadás során akár négyszer is
veszed le a lepattanót (ahogy volt rá
példa), akkor a végén csak sikerül
begyötörni a gyűrűbe.

A rangsorban egyre stabilabban
utolsó, és ennek a helynek az elha-
gyására csak elméleti eséllyel ren-
delkező marosvásárhelyi csapat
január 6-án, szombaton ismét hazai
pályán játszik, amikor az egész me-
zőny legnagyobb költségvetésével
rendelkező csapatát, a Szatmárné-
meti CSM-t fogadja.

Átok ül a Sirius meccseinek harmadik negyedén Jegyzőkönyv
Női kosárlabda Nemzeti Liga, 12. forduló: Marosvásárhelyi UPM

Sirius – Gyulafehérvári CSU 65:69 (17-8, 13-17, 13-28, 22-16)
Marosvásárhely, ligeti sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Ale-

xandra Stan (Bukarest), Cosmin Prişcă (Medgyes), Cristian Trofim
(Temesvár). Ellenőr: Mircea Hurgoi (Kolozsvár).

UPM Sirius: Robinson 24 pont (1), Mészáros 15, Anđela Radović
11 (1), Beldian 6 (2), Alina Pop 4, Gál 3 (1), Mitov 2, Radu. 

Gyulafehérvár: Fodor 17 (1), Fleming 15, Ana Radović 15 (1),
Morrissette 12, January 8, Cutaş 2, Fleşer, Crăciun, Ignat, Omer-
basić.

Eredményjelző
A női kosárlabda Nemzeti Liga 12. fordulójának eredményei:

Kolozsvári U – Aradi ICIM 81:86, Szatmárnémeti CSM – Temes-
vári SCM 91:86, Marosvásárhelyi UPM Sirius – Gyulafehérvári
CSU 65:69. A Brassói Olimpia – CSBT Alexandria mérkőzést ja-
nuár 24-én játsszák. A Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC állt.

Az év első kosárlabda-mérkőzése 
Marosvásárhelyen: ma este

A Galaci Phoenix lesz az idei első ellenfele a Marosvásárhelyi
Maros KK csapatának. A Szászgáspár Barnabás és George Trif irá-
nyította alakulat 19 órakor lép pályára a ligeti sportcsarnokban. A
játéknap további programja: ma: Temesvári Timba – Temesvári
BC SCM (18 óra), Nagyszebeni BC CSU – Nagyváradi CSM CSU
(18, DigiSport TV), BCM U FC Argeş Piteşti – Kolozsvári U (20,
DigiSport TV); holnap: Bukaresti Dinamo – Bukaresti CSM Steaua
(18, DigiSport TV).

Az elmúlt év utolsó napjaiban lejátszottak néhány mérkőzést a
11. fordulóból. Az eredmények: Temesvári Timba – BCM U FC
Argeş Piteşti 77:82, Nagyváradi CSM CSU – Bukaresti CSM Ste-
aua 89:81, Temesvári BC SCM – Kolozsvári U 70:81, Nagyszebeni
BC CSU – Bukaresti Dinamo 111:65. A SCM U Craiova – Galaci
Phoenix mérkőzést január 10-én játsszák, akárcsak a 7. fordulóból
elmaradt Temesvári Timba – Marosvásárhelyi Maros KK össze-
csapást.

A 13. fordulóból előre hozott mérkőzésen: Kolozsvári U – Temes-
vári Timba 97:80.

A bajnokság állása: 1. Kolozsvár 22 pont, 2. Temesvári BC SCM
19, 3. Nagyszeben 19, 4. Nagyvárad 18, 5. CSM Steaua 18, 6. Piteşti
18, 7. Galac 16, 8. Craiova 14, 9. Maros KK 13, 10. Timba 13, 11.
Jászvásár 11, 12. Dinamo 11.

Ranglista
1. Sepsiszentgyörgy 10/0 20
2. Szatmárnémeti 8/3 19
3. Alexandria 7/3 17
4. Gyulafehérvár 6/5 17
5. Temesvár 4/7 15
6. Arad 4/7 15
7. Kolozsvár 3/8 14
8. Brassó 4/5 13
9. UPM Sirius 1/9 11

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

Anđela Radović (j) próbál utat találni az ellenfél védőinek gyűrűjében Kiss István klubelnök (k)
aggodalmaskodó tekintetétől kísérve a Gyulafehérvári CSU elleni mérkőzésen, a ligeti sport-
csarnokban, 2017. december 28-án. Fotó: Nagy Tibor

A marosvásárhelyi női kézilabda (és végső soron sport) egyetlen reménysugara az Olimpic,
amely a múlt nyáron iratkozott be először a felnőtt A osztályba. A 16 éves átlagéletkorú csapat
a két feljutásra esélyes elleni mérkőzések kivételével nem veszített meccset hazai pályán, és
legyőzőit is megizzasztotta. Fotó: Nagy Tibor
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Csapatunk, a Szent Márton unokái, 13
tagot számlál, valamennyien a dicső-
szentmártoni Andrei Bârseanu Elmé-
leti Líceum tanulói vagyunk –
kilencedikesek, tizedikesek és tizen-
egyedikesek.

Az Örökségünk őrei program felkeltette
érdeklődésünket, így kovácsolódtunk csa-
pattá, így választottuk nevünket. A program
célja, hogy összebarkácsoljon egy 15 tagból
álló csapatot, és arra buzdítsa a diákokat,
hogy felkutassák lakóterületüket, kiválassza-
nak egy műemléket vagy régi épületet, amit
pár hónapig gondozni és népszerűsíteni fog-
nak. Csapatunkkal e célból néztünk körül Di-
csőszentmártonban és környékén.

Nagyszüleink ránk gyakorolt hatása – min-
den kortárs véleménnyel szemben – erőteljes,
s így a második otthonunk nemcsak az iskola,
hanem a templom is. Ezért döntöttünk úgy,
hogy mindenképp egy templomot választunk.
Reményik Sándor szavaival élve a templo-
mot és az iskolát nem hagyjuk, még akkor
sem, ha a falak repedeznek, a vakolat mállni
kezd. 

A következő lépés: a tulajdonképpeni
templom kiválasztása volt. Hangsúlyoznunk
kell, hogy az említett program által kiemelt
feladatnak számos a buktatója: nagy odafi-
gyelést, kutatómunkát igényel. Ám mostanig
a legnagyobbat mégis ez a keresgélés jelen-
tette, ugyanis olyan döntés elé állított, amely
vitára, véleménycserére, s igen, alkalmazko-
dásra késztetett. Mindenki felfedezett vala-
mit saját lakhelyén, községében, falujában.
Végül a dicsőszentmártoni unitárius templo-
mot választottuk: műemlék, számos kérdés
vár válaszra az épülettel kapcsolatosan, il-
letve ez található környékünk, valamennyi
kisebb-nagyobb település központjában. A
templom rejtélyes múltja, építési stílusa és a
köztudatban – úgy tűnik – elhalványuló ér-
téke is buzdított felkutatására és népszerűsí-
tésére. 

Az általunk örökbe fogadott épület kora el-
lenére nagyon jó állapotban van. Ezt bizo-
nyítja egy komoly közösség jelenléte, amely

évszázadokon át megőrizte. Már munkánk 
legelején felfigyeltünk arra, hogy az örökbe
fogadott unitárius templom helységünk
egyetlen középkori műemléke. Történészeink
a templom építésének időpontját közvetlenül
a tatárjárás utáni időkre helyezik, kezdeteit
1270 körülre téve. Egy 1278-as keltezésű ok-
levél szerint már Szentmárton a neve a tele-
pülésnek. Bizonyos, hogy a korabeli lakosság
Szent Márton tiszteletét hirdette e templom,
a mai elődje. Építészeti stílusa gótikus, ám a
régi román kori falak is megmaradtak. Sajnos

nagyon kevés írásos adattal rendelkezünk
múltjáról. Természetesen kezdetben a katoli-
kusoké volt, majd a reformáció korában az
unitáriusoké lett. Ezt már 1615-ös írásos do-
kumentum igazolja. A feljegyzések szerint a
szószék fölötti korona 1764-ből való, a ka-
zettás mennyezet 1769-ből. Az utóbbi össze-
sen 98 kazettából áll, melynek mindenikén
valamilyen festett kép, motívum található.
1743-ban a torony tetejére gömb került.
1756-ban a templomba prédikálószéket csi-
náltattak, majd 1758-ban a toronyba grádi-

csot. Az írásos adatok hiányában szakembe-
rekkel és helybeliekkel vettük fel a kapcso-
latot.

Az Örökségünk őrei program által érdekes
időutazásban van részünk a templom rejté-
lyes múltjának felfedezésében. Ennek kö-
szönhetően új lehetőségek nyíltak meg
előttünk. Most már mi is más szemmel né-
zünk erre az építményre, amit közelebbről is
sikerült megismernünk. A kincset, amit meg-
találtunk, a szívünkben őrizzük.

Szent Márton unokái

A marosvásárhelyi felfüggesztett Római Katolikus
Teológiai Líceum (jelenleg a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum keretei között működő) XI. B/K osztályos
diákjai csatlakoztunk az Örökségünk őrei program-
hoz. A műemlék, amelyet örökbe fogadtunk, a fe-
rences templom tornya, ezt szeretnénk
népszerűsíteni, megismertetni a marosvásárhelyi
közösséggel. 

Örökségőrzőkként célunk van és küldetésünk, mert his-
szük, hogy múltunk tudatos megismerésével és újrafelfede-
zésével jövőnk biztos alapra épül. Mi bízunk abban, hogy
ha ismerjük értékeinket és felelősséget vállalunk értük,

akkor van jövőnk Erdélyben, itt, Marosvásárhelyen. 
Csapatunk neve: A Szem, 13 diákból (Harkó Enikő, Deák

Anett, Székely Orsolya, Olosz Izabella, László Emőke, Be-
nedek Kristóf, Demeter Nagy Rebeka, Kántor Zsuzsa, Nagy
Bíborka, Fekete Lóránd, Szász Róbert, Laczkó Noémi, Máté
Brigitta) és két programvezető tanárból áll (Brandner Emőke
tanárnő és dr. Tamási Zsolt tanár úr). 

A Facebook-oldalunkon lehet követni tevékenységünket,
amelynek neve Örökségünk őrei – Ferences templom tornya
– A Szem. Itt olvashatunk a ferences templom tornyának
múltjáról, rövid történelmi betekintést kaphatunk róla, rövid-
filmet tekinthetnünk meg e műemlékről, és mindig újabb ér-
dekességekkel jelentkezünk a hónapok során. 

Rohanó világunkban eszünkbe sem jut, hogy amikor a mű-
emléknél várakozunk az autóbuszokra, vagy csak sietősen el-
rohanunk körülötte, egy templom alatti kriptasoron
álldogálunk, sétálgatunk. Tudjuk-e, hogy a műemlékként
nyilvántartott ferences templomot, a kolostort és az iskola
épületét a Nemzeti Színház építésekor, 1971-ben lebontották,
a kertet felszámolták? A torony csak azért menekült meg,
mert innen lehet lejutni az egykori templom kriptájába, amit
kegyeletből meghagytak. A templom szép és értékes, ólomba
foglalt színes üvegfestményei (Szent Antal, Szent István,
Szent Imre, Szent Ferenc, Jézus Szíve és Szent Erzsébet) a
Szabadság úti római katolikus templom építésekor az új
templom ablakaiban kaptak helyet. Részletesebb beszámoló-
val szolgálunk internetes oldalunkon. 

Ezt a műemlékprogramot a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség kulturális főosztálya és Winkler Gyula EP-képvi-
selő 2012-ben indította útjára, amelynek célja a magyar kö-
zösségek identitástudatának megőrzése és fejlesztése, az
összetartozás érzésének kialakítása és fenntartása. Hét me-
gyében eddig több mint 1400 diák vett részt a programban.
Több iskola csapata is bekapcsolódott, az iskolai döntők után
a Maros megyei döntő következik március közepén. A nagy
döntőben az iskolai döntők nyertes csapatai vesznek részt. A
nyertes csapat egy brüsszeli jutalomkiránduláson vesz részt
Winkler Gyula európai parlamenti képviselő meghívására. A
többi döntős csapat is különböző díjakban részesül. Emellett
az RMDSZ kulturális főosztálya minden évben megszervezi
az Örökségünk őrei erdélyi hálózatának táborát, amelyben az
iskolai döntőt megnyert csapatok vesznek részt.

A verseny szellemétől eltekintve, úgy gondoljuk, hogy
minden műemlék egy mérföldkő történelmünkben, min-
dennek különleges története és múltja van. A mi múlt-
őrünk és műemlékünk, a ferences templom tornya 
ikonikus jelképe Vásárhelynek, és a város történelmének
egy olyan szereplője, melynek sorsa összefonódik a me-
gyeszékhelyével. De összefonódik a felfüggesztett Római
Katolikus Teológiai Líceum diákjainak jelenlegi sorsával
is, hiszen mi is „lebontva-csonkán”, de mégis megmaradva,
kitartóan éljük tovább a mindennapjainkat. Szeretnénk, ha
ránk is ugyanígy vigyázna majd valaki, és bízna a mi érté-
keinkben is. 

A marosvásárhelyi felfüggesztett Római Katolikus 
Teológiai Líceum XI. osztályos tanulói
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Örökségünk őrei
Hisszük, hogy értékeinkért felelősséget kell vállalnunk…!

A dicsőszentmártoni unitárius templom őrei



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Backamadarason. Tel.
0746-858-637. (-I)

KIADÓ 3 szobás, bútorozott, rende-
zett tömbházlakás az 1918. Decem-
ber 1. út 150. szám alatt, a második
emeleten, január 15-től. Tel. 0731-
526-690. (5915-I)

KIADÓ egy felújított garzonlakás a
Kövesdombon. Tel. 0744-525-093.
(5953-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (5827)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (5827)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (5864)

MINDENFÉLE

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (5744)

MEGEMLÉKEZÉS

Tíz éve kísértük utolsó útjára 
dr. HORVÁTH ATTILÁT, a Peda-
gógiai Főiskola ny. tanárát.
Emlékét, szeretetét, jóságát szí-
vünkben kegyelettel őrizzük.
Szerető gyermekei és családjuk.
(5975-I)

Hirtelen elmentél egy perc alatt,
számunkra csak a döbbenet s a
fájdalom maradt. A búcsúszó, mit
nem mondtál ki, elmaradt, de szí-
vünkben örökké velünk maradsz.
Szomorú szívvel emlékeztünk ja-
nuár 2-án ifj. SZEKRÉNYI 
LAJOSRA halálának 4. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(5941-I)

Fájó szívvel emlékezünk arra fe-
lejthetetlen szilveszteri éjsza-
kára, amikor tíz éve a
szentgericei ifj. PALKÓ DÉNES
53 éves korában hirtelen ittha-
gyott. Emlékét megtört, bánatos
szívvel őrzi édesanyja, testvére
és őt nagyon szerető rokonai.
Szívünkben örökre megőrizzük
emlékedet. A gyászoló család.
(5852)

Szomorú szívvel emlékezünk
2013. január 4-ére, amikor hirte-
len itthagyott minket a szeretett
férj, édesapa és nagyapa, FÜLÖP
GYÖRGY.
Más világ most, ahol él, más a
szó és más a fény; tavasz, nyár,
ősz és tél, nélküle fúj itt a szél.
Mint amikor gyermekek sírnak,
ha éjjel rossz álmot látnak, belül
úgy izzik a bánat, az emlékek
csendben fájnak. Égi könny-
csepp, mondd meg neki, hogy
szeretjük, és amíg élünk, el nem
felejtjük.
Felesége, Julianna, lánya, Kati és
unokája, Szilárd. Nyugodj béké-
ben! (5907)

Megállt egy jóságos szív, amely
értünk dobogott, megpihent egy
áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Könnyes az út, mely a sírodhoz
vezet, a Jóisten őrködjön pihené-
sed felett. Két kezed munkáját
mindenhol látjuk, áldott, szép
emléked, míg élünk, szívünkbe
zárjuk.
Fájó szívvel emlékezünk január
4-én a gernyeszegi KULCSÁR
ILONÁRA halálának első évfor-
dulóján. Nyugodj békében! Emlé-
két őrzi szeretett családja. (5949)

10   NÉPÚJSÁG _____________________________________________KÖZÉLET – HIRDETÉS _______________________________________ 2018. január 4., csütörtök

A drága édesanyának,
anyósnak és nagymamának,

FABIAN ÉVÁNAK
születésnapja alkalmával

kívánunk nagyon sok
egészséget, boldogságot és

mindenben gazdag évet! 
Sok puszival és szeretettel, a

kanadai Fabianok. (v.-I) 

ESKÜVŐIRUHA-SZALON középkorú, kedves, kommunikatív
ELADÓNŐT keres. Feladata az ügyfelek magas szintű kiszolgá-
lása. Előnyt jelent az alapvető számítógépes ismeret, magyar és
román nyelvű kommunikáció, varrónői készség. Fényképes önélet-
rajzokat várunk e-mailen: print.mures@yahoo.com, vagy hívj min-
ket a következő telefonszámon: 0752-309-086. (sz.)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal
rendelkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT,
PINCÉRT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (60781)
A ROHID CONSTRUCT KFT. januári kezdéssel alkalmaz hosszú
távra ÁCS, KŐMŰVES, VASBETONSZERELŐ MUNKÁSOKAT.
Magas kereseti lehetőség. Tel. 0773-391-682, 0758-376-732. (5920)
FÉMMEGMUNKÁLÓ ÜZEM LAKATOSOKAT és SEGÉD-
MUNKÁSOKAT alkalmaz Koronkán. Szállítás, étkezési jegy és
versenyképes bérezés biztosított. Tel. 0744-394-486. (19692-I)
ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-
008-775. (19695)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT alkalmazunk.
Házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19694-I)
FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok model-
láló és kidolgozó munkakörbe, akár kezdőket is. Oklevél kötelező.
Tel. 0723-499-787. (5964-I)
A VAJDASZENTIVÁNYI POLGÁRMESTERI HIVATAL nyil-
vános, nyílt, kikiáltásos ÁRVERÉST szervez 2018. január 29-én 10
órától a hivatal székhelyén  a Toldalag 187. szám alatti kereskedelmi
helyiségnek és a hozzá tartozó területnek (toldalagi vásárterület) a
bérbeadására. Bővebb információ a feladatfüzetben, amelyet a pol-
gármesteri hivatalban vásárolhatnak meg – Vajdaszentivány, Fő út
160. szám, Maros megye. Ha az árverés nem jár sikerrel, azt minden
hetedik nap megismételjük. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények,

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Számvetés a dicsőszentmártoni szórványoktatásban
Romok között a remény…

Huszonkilenc dicsőszentmár-
toni magyar diák kapott érdem-
oklevelet és emlékérmet ta-
nulmányi eredményeikért, a
megyei és országos, valamint
nemzetközi tantárgyverse-
nyeken elért helyezésekért,
ugyanakkor elismerték a fel-
készítő pedagógusok kitartó
és lelkiismeretes munkáját.

Az Alsó Kis-Küküllő menti Ma-
gyar Ifjúsági Szövetség első alka-
lommal szervezte meg december
15-én, pénteken este a Dicsőszent-
mártoni Magyar Ifjúsági Gálát a
Magyar Közművelődési Központ-
ban (volt zsinagóga). Tudomásunk
szerint első ízben került sor Dicső-
szentmártonban ilyen nagyméretű
számvetésre, amelynek során elis-
merésben részesítették azokat az
anyanyelvükön tanuló magyar diá-
kokat, akik a 2017-es tanévben ki-
magasló eredményeket értek el.
Óvodásoktól középiskolásokig ré-
szesültek érdemoklevelekben és
emlékérmekben a kimagasló tanul-
mányi, valamint megyei, országos
és nemzetközi tantárgyversenyeken
elért eredményekért. 

Gagyi Zoltán Loránd, az AL-
KISZ elnöke köszöntőjében hang-
súlyozta, hogy az új esztendő
közeledtével az emberek akaratla-
nul is mérleget készítenek, valamint
értékelik az elmúlt év munkáját, és
számba veszik az eredményeket.
Pedagógus, szülő, gyerek naponta
szembesülhet a romániai oktatáspo-
litika hiányosságaival, visszássága-
ival, ennek ellenére érdemes
felfedezni a „romok között is a re-
ményt”, az eredményt, melynek
egyik bizonyítéka és üzenete az
ALKISZ rendezvénye. Amint a fel-
vezetőben elhangzott, szűkebb és
tágabb környezetüknek szeretnék
bizonyítani, hogy a Kis-Küküllő
alsó folyásánál, szórványban is tud-
nak az anyanyelvükön tanuló ma-
gyar gyerekek rendkívüli
eredményeket felmutatni, amennyi-
ben felkészült és lelkiismeretes pe-
dagógusok oktatják, és megfelelően
tudják ösztönözni és a legkülönbö-
zőbb megmérettetésekre felkészí-
teni a diákokat. 
Képzőművészettől a reál tantárgyakig

Az óvodások vers-, mesemondó,
népdaléneklő vagy rajzvetélkedője

mellett – a teljesség igénye nélkül –
emelünk ki néhányat azok közül a
megméretések közül, amelyeken
elemitől a középiskoláig dicső-
szentmártoni diákok szerepeltek és
becsülettel képviselték iskolájukat.
Ilyen volt többek között a Zrínyi
Ilona nemzetközi matematikaver-
seny, a Kányádi Sándor országos
szavalóverseny, az országos törté-
nelem tantárgyverseny, különböző
képzőművészeti versenyek, népdal-
vetélkedők, a román nyelv és iroda-
lom országos tantárgyverseny, a
magyar irodalom tantárgyverseny, a
Teleki Pál nemzetközi földrajzver-
seny, a Kriza János balladaéneklő,
balladamondó és mesemondó ver-
seny, a TERRA országos földrajzver-
seny, a SETERRA térképismereti
verseny, a romániai magyar kisebb-
ség történelme és hagyományai tan-
tárgyverseny, a XVII. erdélyi
Kossuth szónokverseny, vagy az
Erdélyi Tudományos Diákkonfe-
rencia országos szakasza. A díjazott
tanulók névsorának összeállításá-
ban figyelembe vették a felkészítő
pedagógusok ajánlásait, felterjesz-
tését. A javaslattétel csak a 2017. ja-
nuártól decemberig eltelt időszak
eredményeire vonatkozott. Elsőként
a 4-es és az 5-ös számú óvodák
apróságait jutalmazták meg tevé-
kenységükért. A díjazott óvodások
listáján azok szerepeltek, akik regi-
onális vagy megyei versenyeken
értek el I–III. helyezést és dicsére-
tet. A Traian Általános Iskola alsó
tagozatos tanulói közül ugyancsak
a megyei, megyeközi és országos
versenyeken I–III. helyezést elért és
dicséretben részesült diákok kaptak
érdemoklevelet és emlékérmet.

Az összesítés szerint a felső tago-
zatosok közül tavaly Hidi Andrea
Krisztina szerezte a legtöbb I–III.
helyezést és dicséretet. Béres János-
sal együtt képviselték iskolájukat és
megyei, valamint országos első he-
lyezést nyertek a romániai magyar
kisebbség történelme és hagyomá-
nyai nevű tantárgyversenyen. Az
országos szakaszon egyik feladat a
dramatizálás volt, amelyben a részt-
vevők négyperces jelenetet kellett
bemutassanak a tanult tananyaggal
kapcsolatosan. Az ott nagy sikert
aratott produkciót a két VII. osztá-
lyos tanuló az esemény zárómo-
mentumaként mutatta be, amellyel
a boszorkányok világába kalauzolta
el a jelenlévőket.

A díjazottak egy csoportja Fotó: Besenyei Norbert  

Szer Pálosy Piroska

Büntettek a rendőrök
Január 2-3-án tizennyolc törvénysértést állapított meg a Maros megyei

rendőr-felügyelőség, négy esetben tetten érték az elkövetőt. Az észlelt ki-
hágások miatt a rendőrök 64 pénzbüntetést róttak ki, több mint 31 ezer
lej értékben, 2450 lej értékben pedig faárut foglalt le a hatóság. A közle-
kedési szabályok megsértése miatt négy hajtási jogosítványt tartott vissza
és két törzskönyvet visszavont a rendőrség.

Garázst törtek fel
A marosludasi rendőrök kedden a Május 1. utcában tetten értek egy 21

és egy 37 éves férfit, akik erőszakkal hatoltak be egy garázsba, hogy
onnan különféle javakat vigyenek el. A rendőrségi kivizsgálás során ki-
derült, hogy az illetőket további két garázs feltörésével gyanúsítják. A két
férfit 24 órára őrizetbe vették – tájékoztatott közleményben Andreea Pop,
a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője.



Kegyelettel emlékezünk január 4-
én a gernyeszegi KULCSÁR 
ILONÁRA halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma fölött őrködjön szere-
tetünk. Testvére, Zsuzsi és csa-
ládja. (5950)

Megállt egy jóságos szív, mely
értünk dobogott, megpihent egy
áldott kéz, mely értünk dolgozott.
Fájó szívvel emlékezünk 
CSISZÉR GIZELLÁRA halálának
2. évfordulóján. Emlékét őrzi bá-
natos fia, István, menye, Tünde,
unokái, Csaba és Szidónia, vala-
mint kedves családjuk. Emléke
legyen áldott, nyugalma csen-
des! (5958-I)

Az idő múlhat, telnek az évek, de
a mi szívünkben megmarad em-
léked. 
Fájó szívvel emlékeztünk január
1-jén FÜLEP REBEKÁRA 
(GYÖNGYI) szül. Gede halálának
10. évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes! Szí-
vünkben őrizzük örök emlékét!
Szerettei. (sz.-I)

Minden elmúlik egyszer, csak az
emlékezés él örökké.
Szomorú szívvel emlékezem fér-
jemre, MIHÁLYDEÁK GYULÁRA
halálának 6. évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét örökké szívem-
ben őrzöm. Felesége. (5966-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély megrendüléssel, szívünk-
ben soha el nem múló fájdalom-
mal tudatjuk, hogy szeretett
fiunk, 

ifj. IGNÁCZ TIBOR 
életének 49. évében rövid szen-
vedés után hirtelen elhunyt ja-
nuár 3-án. Temetése január 5-én
13 órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Nyugodj békében! 
Búcsúzik tőle szerető édesanyja
és édesapja. (5981-I)

Szomorú szívvel tudatom, hogy
szeretett testvérem, 

ifj. IGNÁCZ TIBOR 
szíve január 3-án megszűnt do-
bogni. Temetése január 5-én 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. 

Szerető öccse, Zoltán. (5981-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal értesítünk mindenkit,
hogy szeretett édesapám, 

ifj. IGNÁCZ TIBOR 
életének 49. évében hirtelen el-
hunyt. Utolsó útjára kísérjük a
Jeddi úti temetőbe 2018. január
5-én 13 órakor.
Búcsúzik tőle fia, Csabi és Alexa.
(5981-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
szeretett apukámtól, 

ifj. IGNÁCZ TIBORTÓL 
aki hirtelen örök nyugovóra tért
49. évében, január 3-án. Teme-
tése január 5-én, pénteken 13
órakor lesz a Jeddi úti temető-
ben. Nyugodj békében, drága
Apukám! 

Lánya, Noémi és Ionuţ. (5981-I)

Megrendült szívvel értesítünk
mindenkit, hogy jó barátomnak
drága fia, 

ifj. IGNÁCZ TIBOR 
49. évében eltávozott az élők so-
rából. 
Barátja, Gagyi Péter és neje,
Juci. (59681-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett,
drága barátunktól, a backamada-
rasi 
CSÍKI ZOLTÁN BENJÁMINTÓL. 

Emléked mindig megőrizzük szí-
vünkben. 
Miki, Buba, Péter és családja
Münchenből. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
anyós, testvér, anyatárs, só-
gornő, rokon, jó szomszéd, a
folyfalvi születésű 

RUSZU KATALIN 
szül. Sámuel 

életének 76. évében hirtelen el-
hunyt. Drága halottunk temetése
január 4-én, csütörtökön 13 óra-
kor lesz a maroskeresztúri teme-
tőben. Emlékét örökké őrizni
fogjuk. 
Fájó szívvel búcsúznak tőle gyer-
mekei és azok családja. (5948-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
testvér, rokon, szomszéd, barát, 

TÓTH MÁRIA 
szül. TORDAI MÁRIA

rövid szenvedés után, 83 éves
korában 2017. december 29-én
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése 2018. január 3-án 13 órakor
volt a vajdaszentiványi reformá-
tus temetőben. Emlékét örökké
őrizzük. 

A gyászoló család. (v.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédnagymama, 

özv. VARRÓ JULIANNA 
szül. Sütő 

életének 87. évében hosszas, de
türelemmel viselt betegség után
január 1-jén megszűnt lélegezni.
Temetése január 4-én, csütörtö-
kön 13 órakor lesz a marosvécsi
ravatalozóból, református szer-
tartás szerint. Nyugodjon béké-
ben! 
Szerető fia, Jancsi, unokái: Ist-
ván és Csongor és azok családja.
(5951-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték és szeret-
ték, hogy a szeretett, jó férj,
édesapa, testvér, rokon és jó
szomszéd, a székelytompai szü-
letésű 

GYÖRGY KÁROLY 
életének 80. évében hosszú és
türelemmel viselt betegség után
csendesen megpihent. Temetése
2018. január 4-én 13 órakor lesz
a remeteszegi temetőben, refor-
mátus szertartás szerint. 
Emlékét őrzi gyászoló felesége
és leánya. (5965-I)

Mély fájdalommal és megrendül-
ten értesültünk szeretett 

PODARU CORNELUNK
elhunytáról. Nyugodjon béké-
ben! 

Nagybátyja, Szász Károly 
és családja. (sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédnagytata, rokon,
szomszéd, barát,

id. BEREI SÁNDOR 
a Metalotechnika volt dolgozója 
életének 84. évében 2018. január
1-jén elhunyt. Drága halottunk te-
metése január 4-én 14 órakor
lesz a református temetőben.
Nyugodjál békében! Búcsúzik fe-
lesége, fia, menye, két unokája,
két dédunokája. (5969-I)

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették,
hogy a legdrágább édesanya,
nagymama, dédnagymama,
anyós, testvér, sógornő, rokon,
barát és jó szomszéd, az unokai
születésű 

özv. SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNA 

szül. Banga 
életének 73. évében csendesen
megpihent. Végső búcsút ve-
szünk tőle a Vili Temetkezési Vál-
lalat cintermében csütörtök
délután a 16.30-18.30 közötti
órákban. Temetése január 5-én
12  órakor lesz a marosvásárhe-
lyi református temetőben. 
Emlékét szívünkben őrizzük: lá-
nyai, vejei, unokái és déduno-
kája. (5986-I)

Nem simogat kezed, nem moso-
lyog arcod, hiába szólítunk, nem
halljuk már hangod. Egy jajszó
nem sok, annyit nem mondtál,
csak elmentél a halál hosszú
útján. Szíved már nem fáj, a
miénk vérzik, a fájdalmat, szen-
vedést szeretteid érzik.
Fájó szívvel búcsúzunk drága
édesanyámtól, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Lánya, Márti, veje, Sanyi, unokái
és dédunokája. (5986-I)

Csillag volt, mert szívből szere-
tett, s mi úgy szerettük, ahogy
csak lehetett. Mégis elment tő-
lünk, mint a lenyugvó nap, de a
szívünkben él, és örökké ott
marad.
Fájó szívvel búcsúzunk drága
édesanyámtól, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Lánya, Magdi, veje,
Iván és unokái. (5986-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat el-
hagyva, amit reménykedve hor-
doztál magadban. Lehunytad a
szemed, csendesen elmentél,
szívedben csak az volt, hogy
minket szerettél. Munka és küz-
delem volt életed, örökre megpi-
hent dolgos két kezed. Maradt a
bánat és egy csendes sírhalom,
szívünkben gyász és örök fájda-
lom.
Fájó szívvel búcsúzunk drága
édesanyámtól, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Lánya, Edit, veje, Csaba és uno-
kái. (5986-I)

Nem simogathatjuk őszülő fejed,
nem láthatjuk értünk aggódó sze-
med. Megállt a drága szív, mely
élni vágyott, pihen az áldott kéz,
mely dolgozott, imádkozott. Nél-
küled üres és szomorú a házunk,
nem hisszük el, hogy téged hiába
várunk. Nem vársz bennünket ra-
gyogó szemekkel, nem örülsz
már nekünk szerető szíveddel.
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága Mamikánktól, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emlékét örökre szívünkben őriz-
zük. Unokái: Timike, Mártika, Nó-
mika, Andika, Cynthike, Csabika
és dédunokája, Dominik. (5986-I)

Szomorú szívvel búcsúzom
drága Magdi nénimtől, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emlékét örökre a szívemben
őrzöm. 
Nyugodjék békében! Ilus. (5986-I)

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva búcsú-
zom legjobb testvéremtől, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Emlékét örökre szí-
vembe zárom. Szerető testvére,
Piroska. (5989-I)

Fájdalommal és megrendült szív-
vel búcsúzunk szeretett nagyné-
némtől, 

SZÉKELY 
MÁRIA-MAGDOLNÁTÓL. 

Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Ferike és családja.
(5989-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
testvér, rokon, szomszéd, barát, 

GĂLĂŢEAN ILIE 
rövid szenvedés után, 79 éves
korában, 2017. december 29-én
elhunyt. Drága halottunk teme-
tése január 4-én 13 órakor lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emlékét örökké őriz-
zük. 
Búcsúzik a gyászoló család.
(59685-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorúan értesültünk Lázár
Edit ÉDESANYJA haláláról.
Őszinte részvétünket fejezzük
ki gyászoló családjának.
Székely László és családja.
(5971-I)

Mély megrendüléssel értesül-
tünk szeretett barátunk,
IGNÁCZ TIBIKE hirtelen elhuny-
táról. Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak! Nyugalma
legyen csendes, emléke áldott! 
Anikó, Mónika, Ildikó és
Krisztián. (v.-I)

Őszinte részvétem a gyászoló
családnak SÁNDOR LACI barátom
elhunyta alkalmából. Zrínyi
Gábor. (v.-I)

Fájó szívvel búcsúzunk
GĂLĂŢEAN PUIU barátunktól,
és részvétünket fejezzük ki
gyászoló szeretteinek. A
Málnássy László Gombász-
egyesület. (5983-I)
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Kegyelettel emlékezünk január 4-én
SZŐKE GYÖNGYVÉRRE, aki tíz éve el-
távozott közülünk. 
Szép emléke, gondviselő szeretete
örökké élni fog szívünkben. 
Nyugodjál békében, drága MÁMÁNK! 
István és gyermekeid: Szilárd és 
Zsuzsi. (5972-I)

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás 
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám, 

telefon 040-365-269-077

A nyugdíjasok január 15-től válthatják ki a buszbérletet
Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudomására hozzuk, hogy a 2017-ben

kibocsátott autóbuszbérletek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes bérleteket ja-
nuár 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven felüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbusz-
bérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg a következő iratokkal: 

– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és másolat)
– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú fénykép – csak azoknak, akik először

igényelnek bérletet 
– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke 
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulajdonosok adják meg a telefonszá-

mukat, hogy szükség esetén a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kapcso-
latot. 

A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodáknál lehet kiváltani: 
1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt.
2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben 
4. 1848-as úton (Kövesdomb) 
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál 
6. A Panovban (Bolgárok tere) 
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan) 
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli

jegyirodáknál váltsák ki a bérleteket. 
Az igazgatótanács


