
Folyamatban van a csatornahálózat lefektetése Kelemen-
telkén. A Gyulakutához tartozó faluban 2013-ban vezették 
be a vezetékes ivóvizet a házakhoz, a korábbi pályázat 
azonban nem vonatkozott a csatornahálózat kiépítésére.  

Jelenleg a vidékfejlesztési minisztériumon keresztül nyert pályázat 
által dolgoznak a csatornarendszeren is. Ennek az összértéke valami-
vel meghaladja az 5.300.000 lejt, a rendszer összhossza 5600 folyó-
méter, a pályázat az utcák újraaszfaltozását is tartalmazza. A 
munkálatok befejeztével megnövelik a járdahálózatot, és parkolókat 
is kialakítanak. 

Hidegháborús hangulat  
Szinte hidegháborús a hangulat a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

és a Szociáldemokrata Párt (PSD) között. Erre utalnak a Ciucă-kor-
mány egyéves tevékenységének elemzése alkalmával történtek, il-
letve meg nem történt dolgok. Az évértékelő egyetlen közleményben 
merült ki, diszkrét mérleg a kormány egy évéről, plusz egy rövid 
videó, amelyben felolvasták a közleményt. A koalíciós partner, a 
PSD némán hallgatott az eseményről. Igaz, fél évvel ezelőtt szervez-
tek egy hasonló rendezvényt, ahol a miniszterek beszámoltak a mun-
kájukról. Most ez sem történt meg. Keveset mondunk, ha hűvösnek 
nevezzük a kormánypártok közötti viszonyt. Ugyanis lassan elkez-
dődik a visszaszámlálás, amikor a liberális kormányfőnek át 
kell(ene) adnia a helyét a szociáldemokrata pártvezérnek. A funkciót 
egyesek szerint a liberálisok szeretnék megtartani. A hírre a PSD 
elnöke meglehetősen agresszíven reagált.  

A hónapokon át tartó, a nyugdíjemelés kapcsán kialakult konflik-
tushelyzetek, a sok vita, huzavona sem tett jót a kormány imázsának. 
Elemzők szerint a PSD attól tart, hogy az USR (Szövetség Romá-
niáért) kihasználja a kormány belső konfliktusait, és a krízist saját 
javára fordítva, a nevető harmadik lesz. Különösen most, amikor 
nyilvánosságra hozta a jelenlegi kormányzat fekete könyvét, amely-
nek része a PSD is. A szociáldemokrata pártvezér a vádakra vádak-
kal válaszol: azt állítja, hogy az USR kizárólag az interneten 
„harcol” a korrupció ellen, „cinikus számításokat” mutat be saját 
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Családon belüli 
erőszak: idén 800 
esetet jelentettek 
Bár Maros egyike annak a három me-
gyének, ahol október elejétől lehető-
ség van arra, hogy elektronikus 
nyomkövetőt használva a családon 
belüli erőszak áldozatai nagyobb biz-
tonságban legyenek, a mindennapok 
tapasztalata az, hogy ezt az áldozatok 
alig egyharmada veszi igénybe. 

____________4. 
A hazatérő képek 
tárlata 
Egy lezárt korszakból, életműből kiállí-
tást ma már lehetetlen rendezni mű-
gyűjtők, magánszemélyek 
tulajdonában lévő alkotások nélkül. A 
gyűjtés maga is művészet, és el egé-
szen a függőségig, betegség.  

____________5. 
Nem bírt  
egymással  
a spanyol és  
a német válogatott 
A spanyol és a német válogatott 1-1-
es döntetlent játszott a katari labda-
rúgó-világbajnokságon vasárnap az E 
csoport második fordulójában. A két 
együttes legutóbbi négy mérkőzésén 
harmadszor lett 1-1 a végeredmény. 

____________15. 

Gyulakutai Népújság a 6. oldalon                            Fotó: Vajda György 

Több mint 50 millió lejes beruházás 

Csatornázás Kelementelkén  

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



1870 karácsonyán Cosima, Wagner felesége, Liszt Fe-
renc lánya zenére kelt. „Ahogy felébredtem, a fülembe 
hangok szűrődtek, egyre hangosabban és hangosabban. 
Már tudtam, hogy nem álmodom: a zene szólt, mégpe-
dig micsoda zene! Aztán vége szakadt, és Richard lépett 
a szobába a gyerekekkel, és átadta a születésnapi ajándé-
komat, a szimfonikus költeménynek a kottáját. Könnyez-
tem, és velem könnyezett mindenki a házban. Richard a 
lépcsőn ülve hangszerelte a zenét, azt hiszem, ezzel szen-
telte fel a tribscheni villánkat” – írja Cosima. 

A Zürichi Művészeti Egyetem együttműködésével szer-
vezett hangverseny karácsonyi hangulatban indított gyö-
nyörű Wagner (Sigrfried-Idyll) muzsikával, Marc Kissoczy 
svájci karmester beintésére. Kissoczy végtelenül szerény 
és végtelenül muzikális. Az első mozdulatain látszik, hogy 
az ad hoc zenekar ura és együtt lélegző irányítója remek 

művészi koncepcióval bíró zseniális muzsikus. Nem az ő 
hibája, hogy a nézőtéren ülő hallgatóságnak fogalma sincs 
a zenehallgatás minimumáról. Mi is történt? Valakik be-
szerveztek egy elég nagy hallgatóságot (vagy maguktól jöt-
tek?), akik – felteszem – eddig nem is hallottak 
zeneoktatásról, zenetörténelemről, zeneművekről; szépen 
felöltözött fiatalok és középkorúak, akik még a műsorfü-
zetből sem tájékozódtak, annyit tudtak csak, hogy ha a kar-
mester leinti a zenekart, lehet tapsolni. Hát így ment tönkre 
Hexin Zhang előadásában Reinecke Fuvolaversenye, bár 
itt a mű maga sem éppen a tökély, és Minju Kim előadásá-
ban Rossini Fagottversenye. (Szerencsére jó pár éve hall-
hattuk a művet nagyon jó előadásban Ana Docolintól.) A 
koreai művésznő pl. a harmadik tételt teljesen indokolat-
lanul kezdte el, az indulattól idegesen. 

De ha a vége jó, minden jó. Reméljük, hogy a zürichiek 
is törlik a rossz álmokat. Bár ez nem mindig sikerül. 

A város színeváltozása –  
művészettörténeti konferencia 

Ötödik alkalommal szervezi meg a Maros Megyei Mú-
zeum a Marosvásárhely műemléki topográfiája program 
keretében A város színeváltozása című művészettörté-
neti konferenciát, ezúttal a mintaadó épületek, kima-
gasló alkotások témakörében. A december 3-án, 
szombaton délelőtt 10 órától a Kultúrpalota kistermében 
zajló ülésszakon a Budapestről, Pécsről és Nagyvárad-
ról érkező szakemberek a dualizmus kori vidéki városok 

olyan műemlékeit ismertetik, amelyeknek regionális je-
lentősége is kimagasló; ebbe a keretbe ágyazódnak 
bele az elmúlt évek marosvásárhelyi építészettörténeti 
kutatásai. Szó esik majd a marosvásárhelyi Nyugdíjpa-
lota, a katolikus gimnázium és zsinagóga építéséről, il-
letve olyan kivitelezetlen elképzelések is bemutatásra 
kerülnek, mint a Komor–Jakab építészpáros által terve-
zett helyi múzeum és színház, vagy a Kós Károly és To-
roczkai Wigand Ede neve által fémjelzett 
vármegyeháza. Az esemény nyilvános, az előadások 
magyar nyelvűek. A rendezvény támogatói a Maros Me-
gyei Múzeum fenntartója, a Maros Megyei Tanács, va-
lamint a Teleki László Alapítvány. 

 

IDŐJÁRÁS 
Borús, felhős 
Hőmérséklet: 

max. 4 0C 
min. -4 0C

Ma TAKSONY, holnap  
ANDRÁS és ANDOR napja.  
TAKSONY: török eredetű régi 
magyar személynév, aminek a je-
lentése szilaj, fékezhetetlen. 
ANDRÁS: a görög Andreasz név-
ből származó férfinév. Jelentése: 
férfi, férfias. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 28.

1 EUR 4,9266
1 USD 4,7043

100 HUF 1,2063
1 g ARANY 266,5349

Jövőtől ingyenes a hétvégi buszozás 
Január elsejétől nem kell jegyet váltani hét végén és hiva-
talos ünnepnapokon a marosvásárhelyi közszállítási vállalat 
járműveire – adja hírül Facebook-oldalán a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal. A legutóbbi tanácsülésen elfogadott 
határozat célja arra ösztönözni a lakosságot, hogy gépkocsi 
helyett az autóbuszt válassza a városon belüli közlekedés-
hez.  

Szerdától minivakáció 
A kormány döntése értelmében november 30-a és decem-
ber elseje mellett idén másodika is hivatalos szabadnap az 
állami alkalmazottak számára, így a tanintézetek szerdától 
jövő hétfőig (december 4-ig) zárva maradnak. Ezt követően 
14 tanítási nap lesz még a december 23-án kezdődő téli va-
kációig. Az iskolai oktatásban a második modul így 22-én 
zárul, a harmadik pedig január 9-én, a téli szünidő után kez-
dődik, és február 3-áig tart. 

A nagyáruházak nyitva tartanak 
A marosvásárhelyi nagyáruházak november 30-án és  
december elsején a megszokott hétköznapi program szerint 
látogathatók.  

Rendhagyó adventi foglalkozás 
A Női Akadémia rendhagyó adventi foglalkozásra várja az 
érdeklődőket november 29-én, kedden (ma) 16.30–18.30 
óra között az Ügyes Kezű Nők kézműveskörbe. Ezúttal mé-
zeskalácssütés lesz az öregotthonban lakó idősek és sze-
génységben élő gyerekek számára. Bővebb tájékoztatás a 
0265-311-727-es telefonszámon. 

Karácsonyi vásár a G Caféban 
December 3-án, szombaton déli 12 órakor helyi és környék-
beli kézművesek alkotásaiból nyílik karácsonyi vásár a ma-
rosvásárhelyi G Caféban. A kézművesek december 2-áig, 
péntekig jelentkezhetnek a 0741-422-499-es telefonszá-
mon. 

A marosvécsi gondozottak kiállítása 
A marosvécsi Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központ és 
a Marosvécsi Alternatív Egyesület szervezésében karácso-
nyi vásár nyílik a központ gondozottjainak alkotásaiból  
december 8-án, csütörtökön 17 órakor a marosvásárhelyi 
Gecse utcai református egyházközség gyülekezeti házában 
(Ştefan cel Mare utca 26. szám).  

Kirándulás Gyergyószentmiklósra 
A Maros Megyei Magyar Nyugdíjasok Klubja kirándulást 
szervez december 3-án, szombaton Gyergyószentmiklósra 
a városnapok alkalmából. Érdeklődni a 0744-928-299-es 
telefonszámon lehet naponta 9-14 óra között. 

A múltam elkísér – Tamás Gábor-
koncert 

Tamás Gábor A múltam elkísér című új albumának maros-
vásárhelyi bemutatójára kerül sor november 29-én, kedden 
(ma) 19 órakor a Kultúrpalotában.  

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó 

29., kedd 
A Nap kel  

7 óra 42 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 38 perckor.  
Az év 333. napja,  
hátravan 32 nap.

Csíky Csaba 

Megyei hírek 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Az olvasók figyelmébe! 
Hirdetési irodánk nyitvatartása az ünnepnapok ideje alatt a  következőképpen módosul: 

– november 29., kedd: 9-14 óra között; 
– november 30., szerda és december 1., csütörtök: zárva; 

– december 2., péntek: 9–14 óra között.  
A mai, műsormellékletet tartalmazó lapszám után a következő december 3-án, szombaton jelenik meg.  

Időközben a sürgős apróhirdetéseket (gyászjelentés, részvétnyilvánítás, megemlékezés) megjelentethetjük  
a Népújság online változatában. 

Telefon: 0728-082-259. 
Szíves elnézésüket kérjük a kimaradó lapszámok miatt, és köszönjük, hogy kitartanak mellettünk. 

A Népújság 

RENDEZVÉNY
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Mikulás-járás 
a marosvásárhelyi  

állatkertben  
Azok a gyerekek, akik szüleikkel együtt decem-

ber 3-án és 4-én 11–15 óra között a marosvásárhe-
lyi állatkertben járnak, az istálló előtt 
találkozhatnak a Mikulással, akinek elmondhatják, 
mit szeretnének majd ajándékként kapni a cipőben, 
vagy a kis tarisznyákban.  

A találkozást a Mikulás és kísérői kisebb zenés 
előadással is fűszerezik.  

Fotó: Marosvásárhelyi Állatkert  

Helikon 2022/22. 
Megjelent a kolozsvári Helikon második novemberi, 

2022/22-es lapszáma, amelyben az ötven éve alapított Ak-
tionsgruppe Banatról emlékezik meg a szerkesztőség, a 
lapszám társszerkesztői Szenkovics Enikő és Vincze Fe-
renc. A lapszámismertető fotón Johann Lippet, az Akti-
onsgruppe Banat egyik alapító tagja látható Márton Evelin 
Helikon-szerkesztő társaságában. 

A lapot Richard Wagner Lisa titkos könyve című regé-
nyének egy részlete nyitja Szenkovics Enikő fordításában, 
továbbá Karácsonyi Zsolt ír vezércikket Erős vitorlák cím-
mel. Interjút ugyancsak Szenkovics Enikő közöl Georg 
Aescht íróval, műfordítóval, emellett olvasható Georg 
Aescht Amikor az akarat még számított. Az 50 éve alapított 
Aktionsgruppe Banat három éven át tartó próbálkozása 
önmaga megsegítésére című tanulmánya. Tanulmányt 
közöl továbbá Varga Kende Lőrinc Aktionsgruppe Banat. 
Társadalmi, politikai és irodalmi kölcsönhatások a csoport 
költészetében címmel.  

Johann Lippet Egy akta élete. Egy Szekuritáté általi 

megfigyelés kronológiája című prózájának részlete Vincze 
Ferenc fordításában jelenik meg. Tanulmányt is közöl 
Vincze Ferenc Egy Petri-vers Rolf Bossertet olvas. Egy 
1986-os Bossert-vers margójára címmel. Verset közöl to-
vábbá Szántai János A dubovai halott álma címmel.  

A Pavilon 420-ban Bene Adrián és Mechiat Zina versei, 
valamint Farkas B. Szabina prózái olvashatók.  

A Kinematográfban Papp Attila Zsolt ír a Blokád című 
filmről, a Theátrum hasábjain Bartha Réka színikritikája 
olvasható a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház 
Sarah Kane Blasted című darabjának feldolgozásáról.  

Kritikát Fried István közöl Markó Béla Zsarnokra várva 
című esszé- és publicisztikakötetéről. Fülszöveget André 
Ferenc jegyez Fekete Richárd Módosítás című verseskö-
tetéről, továbbá Ungvári Szende-Etelka ír Jánky István Ve-
respataki bányászmesék – Ópapa levelei című kötetéről.  

Az Amplitúdóban Jakabffy Tamás esszéje olvasható 
Amikor Kodály formát vett kölcsön címmel, az Artefak-
tumban Andreea Foanene ír a Szuhanek Oszkár-emlékki-
állításról, amelynek anyagával a lapszámot illusztrálták.  

Hangverseny tapssal fűszerezve 



politikai céljai érdekében, ellenben – teszi hozzá leple-
zetlen örömmel – az együttműködési és ellenőrzési kont-
rollmechanizmus megszüntetése, és a schengeni 
övezethez történő csatlakozás lehetőségének a növeke-
dése jelentősen csökkenti a belső manipulációs manő-
vereik sikerét.  

Mindent egybevetve, nincsenek könnyű helyzetben a 
koalíciós partnerek. Az egymás elleni vádak nem tesz-
nek jót sem a kapcsolatuknak, sem a megítélésüknek. A 
PNL is erősödni akar, máris elkezdte visszacsábítani 
azokat a tisztségviselőket, akik a 2020. szeptemberi bot-
rányos kongresszus után, Ludovic Orbant követve, el-
hagyták a pártot, és összehozták az úgynevezett 
Jobboldal Erejét. Amely nem sokat fejlődött az elmúlt 
időben, a felmérések szerint esélye sincs elérni a válasz-
tási küszöböt, így sokan vélik úgy, hogy sokkal „prag-
matikusabb” visszatérni az „anyapárt” szárnyai alá.  

Kemény politikai csatározásokra lehet számítani a 
következő időszakban a koalíciós partnerek között, de 
hatalmas nyomásgyakorlás várható a tehetségtelen, ám 
annál ambiciózusabb ellenzék részéről is. 

Hitelesítették Novák Levente 
szenátori mandátumát 

Hitelesítette hétfőn a szenátus plénuma az RMDSZ-
es Novák Levente szenátori mandátumát. A politikus 
a kolozsvári Nemzetikisebbség-kutató Intézet elnöki 
tisztségét elnyerő Novák Csaba Zoltánt váltja a par-
lamentben. A felsőház jogi szakbizottsága előzőleg 
kedvezően véleményezte a Novák Levente mandá-
tumának hitelesítéséről szóló határozattervezetet. Az 
újonc szenátor a Novák Csaba Zoltán után következő 
jelölt volt az RMDSZ 2020-as szenátusi listáján. Man-
dátumának hitelesítése után Novák Levente letette a 
parlamenti esküt. (Agerpres) 

Hozzáférés a nemzetbiztonsági 
információkhoz 

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államfő a törvényt, 
amely szerint a bukaresti kerületi polgármesterek és 
a megyeszékhelyek polgármesterei is hozzáférhet-
nek a nemzetbiztonságot érintő információkhoz. A 
Románia nemzetbiztonságáról szóló 1991/51-es tör-
vényt módosító jogszabály a bukaresti kerületi pol-
gármesterekkel és a megyeszékhelyek 
polgármestereivel bővíti azoknak a köztisztségvise-
lőknek a körét, akik részesülhetnek a nemzetbizton-
sági szolgálatok által megszerzett információkban. Az 
előírás nem terjed ki a Külföldi Hírszerző Szolgálat 
által megszerzett információkra. A törvénymódosító 
tervezetet a PNL, a PSD és az USR képviselőinek és 
szenátorainak egy csoportja terjesztette be a parla-
mentbe. (Agerpres) 

Kokainkartellt számoltak fel  
Az európai kokainkereskedelem egyharmadát ellen-
őrzése alatt tartó kartellt számoltak fel a hatóságok 
novemberben Európa különböző országaiban és Du-
bajban – közölte az Európai Unió hágai székhelyű 
rendőrségi együttműködési szervezete (Europol). Az 
összehangolt rendőségi akció során 49 gyanúsítottat 
tartóztattak le Spanyolországban, Franciaországban, 
Belgiumban, Hollandiában, és több mint 30 tonna ko-
kaint foglaltak le a bűnüldöző szervek. A kartell irá-
nyítóit, hat drogbárót, Dubajban vették őrizetbe. Az 
Europol a művelet során a hírszerzésben és a nyo-
mozati elemzésben nyújtott segítséget a nemzeti ha-
tóságoknak, és elősegítette a koordinációt a 
bűnüldöző szervezetek között. Szeptember elején az 
Europol és az Egyesült Arab Emírségek megállapo-
dást írt alá, amely megkönnyíti az emírségek bűnül-
dözési tisztviselői és az uniós szervezet közötti 
együttműködést. (MTI) 

Mikroszkopikus méretű betlehem  
A világ vélhetően legkisebb, alig tűhegynyi betlehe-
mét mutatták be hétfőn az Egyesült Királyságban – 
jelentette a BBC hírportálja. A képet egy birminghami 
vésnök, Graham Short gravírozta bele kézzel egy tű-
hegynyi aranydarabba. A northfieldi Szent Lőrinc-
templomban kiállított alkotást a látogatók 
mikroszkóppal tekinthetik meg. Munkájához a mű-
vész orvosi mikroszkópot használ, és gyógyszereket 
is szed azért, hogy lelassítsa a szívverését, emellett 
egy botoxhoz hasonlóan működő injekciót is rend-
szeresen bead magának a szeme mellé, hogy meg-
akadályozza az esetleges izomrángásokat. A 
miniatűr betlehemet több, a világ számos részéről ér-
kező betlehemi alkotással együtt állították ki. Short 
korábban egy gombostűn örökítette meg Erzsébet ki-
rálynő képét, amely később 100 ezer fontért kelt el. 
(MTI) 

Ország – világ 

(Folytatás az 1. oldalról)
Hidegháborús hangulat  

A Románia és Szerbia gázhálózatát összekapcsoló 
interkonnektor fejlesztéséről és a két ország közti 
gyorsforgalmi összeköttetés megteremtéséről tár-
gyalt egyebek mellett hétfőn Bukarestben Nicolae 
Ciucă román és Ana Brnabic szerb miniszterelnök. 

A találkozóról kiadott kormányközlemény szerint a kétol-
dalú párbeszéd élénkítéséről, a gazdasági együttműködésben 
rejlő lehetőségek „ambiciózusabb” kiaknázásáról egyeztettek 
a felek. Egyetértettek a közös energetikai projektek megvaló-
sításának, illetve a Belgrád – Versecvát (Vatin) gyorsforgalmi 
út és a Temesvár és Temesmóra (Moravita) között megépí-
tendő autópálya mielőbbi összekapcsolásának szükségességé-
ben. Ami a Szerbiában élő román közösség helyzetét illeti, 
Ciucă jelezte: nagyon méltányolja a szerb hatóságok azon dön-
tését, hogy „feltételek nélkül” átadják a román államnak a ver-
seci Luceafărul épületkomplexum tulajdonjogát. A térség 

román elitje által 120 éve épített, 2400 négyzetméteres, ere-
detileg bankként működő, majd a román közösség kulturális 
központjává vált ingatlan átadásáról júniusi bukaresti látoga-
tása alkalmával írt alá megállapodást a szerb és a román kül-
ügyminiszter. A hétfői bukaresti találkozón a két kormányfő 
arról is egyeztetett, hogyan tudja segíteni a román fél Szerbia 
előrehaladását az európai integráció útján. Ciucă leszögezte: 
Románia elkötelezett támogatója Szerbia európai uniós tagsá-
gának, ugyanakkor az ügyintézési képesség erősítését, a re-
formok fontosságát hangsúlyozta. 

Nicolae Ciucă üdvözölte a Belgrád és Pristina között – a két 
éve tartó rendszámtáblavitában – európai uniós közvetítéssel 
született megállapodást. Az ukrajnai orosz agresszió körülmé-
nyei közepette a felek kompromisszumképessége életbevágó 
a Nyugat-Balkán stabilitásának megőrzése szempontjából – 
szögezte le a bukaresti kormányközlemény. (MTI) 

Energetikai és közlekedési projektekről tárgyaltak 
a fővárosban  

„Országos tájékoztató és oktatókampányt indítottunk ma el 
Románia újrahasznosít névvel. Ennek elsődleges célja, hogy 
felelősségtudatra ébresszen minden állampolgárt, önkormány-
zatot, hulladékgyűjtéssel foglalkozó vállalatot, 
amelyeknek/akiknek a feladata a szelektív hulladékgyűjtés. A 
hulladékgazdálkodás helyi önkormányzati felelősség. Az or-
szágos kampánnyal segítséget nyújtunk az önkormányzatok-
nak, köztisztasági vállalatoknak azzal, hogy arra neveljük az 
állampolgárokat, ők is felelősségteljesen válogassák külön a 
szemetet a saját háztartásukban, hogy ne egy helyre kerüljön 
a műanyag, a papír, a biológiailag lebomló hulladék, hanem a 
szelektív hulladékgyűjtés legyen jellemző minden egyes ház-
tartásra, minden településre Romániában” – jelentette ki  
Tánczos Barna RMDSZ-es környezetvédelmi, vízügyi és er-
dészeti miniszter. 

Tánczos Barna kiemelte, Romániának növelnie kell az új-
rahasznosítás arányát, ehhez egyrészt fejleszteni kell a hulla-
dékgyűjtési infrastruktúrát, amit a szaktárca finanszíroz, 
másrészt mentalitásváltásra van szükség a hulladékgazdálko-
dásban. „A kampányt előkészítő közvélemény-kutatás során 
a lakosság több mint 70%-a azt mondta, hogy szeretne szelek-
tíven gyűjteni, a válaszadók több mint 90%-a pedig azt, hogy 
több információra van szüksége ahhoz, hogy szelektív hulla-
dékgyűjtést végezzen a saját háztartásában. De amikor meg-
nézzük az elért eredményeket, kiderül, hogy sereghajtók 
vagyunk, a települési hulladék alig 16-17%-át hasznosítják 

újra, és legalább 50%-ot kellene elérnünk. Ezért van szükség 
a tudatosító kampányokra, a helyi önkormányzatok szerepvál-
lalására és mentalitásváltásra minden egyes háztartásban” – 
hangsúlyozta a tárcavezető. 

A környezetvédelmi miniszter arra hívta fel a figyelmet: a 
helyi önkormányzatok jelentős díjakat fizetnek azért, mert 
nem tudják teljesíteni az unió által is előírt újrahasznosítási 
célokat. „Azok a helyi önkormányzatok, amelyek nem tudják 
teljesíteni az előírt újrahasznosítási arányt, évente díjat kell 
befizessenek a környezetvédelmi alapba. 2020-ban több mint 
110 millió lejt fizettek be, 2021-ben pedig az összeg elérte a 
224 millió lejt. Ezek az összegek fontos helyi beruházásoktól, 
bölcsődék, iskolák, játszóterek építésétől foszthatják meg a la-
kosokat” – jelentette ki Tánczos Barna.  

A tájékoztató kampány jelmondata, hogy vannak dolgok, 
amelyeket külön kell választani. Ilyen a hulladék is. Ez az első 
olyan országos jellegű kampány, amelyet a Környezetvédelmi 
Alap finanszíroz, 10 millió lejes költségvetéssel, és amely egy 
éven keresztül zajlik majd. Plakátokkal, közösségi médiás tar-
talmakkal, honlappal, televízió- és rádióreklámokkal, valamint 
véleményvezérek segítségével hívják fel a figyelmet a szelek-
tív hulladékgyűjtés fontosságára. A tájékoztató és oktató tar-
talmak minden korosztálynak és társadalmi csoportnak 
szólnak. Bővebb információk a kampány weboldalán: 
www.reciclaminromania.ro. 

(RMDSZ-tájékoztató) 

Tájékoztató és oktatókampány indul 
a szelektív hulladékgyűjtésről 

Biztonságpolitikai rendezvények helyszíne lesz a hét 
elején Románia fővárosa: kedden és szerdán Buka-
restben rendezik meg a NATO külügyminiszteri ér-
tekezletét, azt megelőzően pedig, hétfőn és kedden 
egy zárt ajtók mögött zajló szakértői tanácskozást 
tartanak a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia 
és a román külügyminisztérium közös szervezésé-
ben, amelyet Klaus Iohannis államfő nyit meg. 

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint a parlament épü-
letében tartandó kétnapos NATO-értekezleten a keleti szárny 
védelmi és elrettentő képességeinek növelésére helyezik a 
hangsúlyt, válaszképpen az Ukrajna elleni törvénytelen orosz 
agresszióra, ugyanakkor napirenden szerepel majd a szövetsé-
ges támogatás növelése Ukrajna számára, a hibrid fenyegetések 
elleni védekezés, Kína és a NATO viszonya, az euroatlanti kö-
zösség energetikai ellenállóképességének növelése, Moldova, 
Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina segítése. A négy meg-
beszélést magában foglaló tanácskozássorozaton nemcsak a 30 
NATO-tagállam, hanem a csatlakozásra meghívott Finnország 
és Svédország külügyminisztere is részt vesz. A kedd esti mun-
kavacsorán Ukrajna is képviselteti magát, az utolsó megbeszé-
lésre pedig Moldova, Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina 

is meghívót kapott. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár már hét-
főn megérkezik Bukarestbe, ahol Klaus Iohannis államfővel 
és Nicolae Ciucă miniszterelnökkel tárgyal.  

A NATO főtitkára programjában hétfőn az elnökkel közö-
sen, kedden a NATO külügyminiszteri értekezlete előtt, szer-
dán pedig a tanácskozást követően szerepel egy-egy 
sajtónyilatkozat. Stoltenberg fog nyitóbeszédet mondani ked-
den reggel a Mircea Geoană NATO-főtitkár-helyettes által ala-
pított civil szervezet, az Aspen Institute és a German Marshall 
Fund idei, az Új Európa építése című konferenciáján is, amely 
a NATO külügyminiszteri értekezlettel párhuzamosan zajlik 
Bukarestben. 

A NATO-értekezletre Bukarestbe érkező Antony Blinken 
amerikai külügyminiszter a tanácskozás előtt kétoldalú meg-
beszélést folytat román kollégájával, Bogdan Aurescuval. A 
román fél szerint egyebek mellett az Egyesült Államok romá-
niai katonai jelenlétének növelése, az atomenergetikai együtt-
működés erősítése, a román állampolgárok 
vízumkötelezettségének eltörlése és a román–amerikai straté-
giai partnerségi megállapodás 25. évfordulója kerül napi-
rendre. Blinken a román államfővel és miniszterelnökkel is 
tárgyal. (MTI) 

Kétnapos külügyminiszteri értekezletet tart a NATO Bukarestben  
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Több mint 150 békés kijevi lakos, köztük négy gyer-
mek vesztette életét Ukrajna orosz inváziójának 
februári kezdete óta – mondta el Vitalij Klicsko  
kijevi polgármester hétfőn egy brüsszeli befektetési 
fórum megnyitóján tartott online beszédében sajtó-
szolgálatának közlése szerint. 

Az ukrán főváros vezetője kiemelte még, hogy mostanáig 
678 kijevi létesítmény rongálódott vagy semmisült meg telje-
sen az orosz bombázások és rakétacsapások következtében. 
„Ebből több mint 350 lakóépület, 77 oktatási intézmény, 80 
kommunális és 25 közlekedési infrastrukturális létesítmény, 
valamint 26 egészségügyi intézmény” – sorolta a polgármes-
ter.  Klicsko az RBK-Ukrajina hírportálnak adott interjújában 
kijelentette, hogy a legrosszabb esetben sem fogják Kijevet 
teljesen kiüríteni. „Nem zárom ki a legrosszabb forgatóköny-
vet, de nem lesz teljes evakuálás, talán részleges, de ezt nem 
nevezném evakuálásnak” – fogalmazott. Kifejtette, hogy bi-
zonyos kategóriákba tartozó emberek ideiglenes áttelepítéséről 
lehet szó Kijev peremvidékére, olyan településekre, amelyek-
ben működnek a létfontosságú szolgáltatások.  

Jevhenyij Jenyin ukrán belügyminiszter-helyettes egy tévé-
műsorban közölte, hogy az orosz támadások következtében 
Ukrajna-szerte már mintegy 32 ezer lakóház és több mint hét-
száz létfontosságú infrastrukturális létesítmény károsodott. „A 
terroristákhoz hasonlóan az oroszok is polgári objektumokat 
vesznek célba” – jegyezte meg, kiemelve, hogy az orosz erők 

lövedékeinek mindössze három százaléka irányul katonai cél-
pontra. Közölte még, hogy jelenleg Ukrajna hét régiójában 
524 településen vannak gondok az áramellátással, a teljes 
áramhiányt és a részlegest is beleértve. 

Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója 
a Twitteren sürgette Ukrajna nyugati partnereit, hogy mostan-
tól ne kezeljenek „tabuként” egyetlen modern fegyvertípust 
sem, amelyet Ukrajnának adhatnak a létfontosságú ukrajnai 
infrastruktúra elleni orosz támadások miatt, amelyek ukránok 
millióit fosztják meg az áram- és vízellátástól. „A büntetlenség 
önkényt szül. Az agresszornak éreznie kell minden következő 
lépése árát” – hangsúlyozta a tanácsadó.  

Az ukrán fegyveres erők stratégiai kommunikációs köz-
pontja a Telegramon videofelvételeket tett közé, amelyek ta-
núsága szerint az orosz megszállás alatti Donyeckben nagy 
kiterjedésű tűz ütött ki. Az Ukrajinszka Pravda helyi lakosokra 
hivatkozva azt írta, hogy vélhetően egy kőolajtároló gyulladt 
ki. Részletek egyelőre nem ismertek. Az ukrán erők légide-
szant rohamcsapatainak parancsnoksága nyilvánosságra hozta, 
hogy elfoglaltak egy harci állást a Donyeck megyei Bahmut 
városánál. A művelet közben több orosz katona is életét vesz-
tette, de számot a parancsnokság nem közölt.  Az ukrán ve-
zérkar legfrissebb hétfői összesítése szerint Ukrajnában eddig 
hozzávetőleg 87 900 orosz katona halt meg, vasárnap csaknem 
hatszázan. (MTI) 

Több mint százötven civil halt meg eddig Kijevben  



A fertőzés vér, vérkészítmények 
útján, nemi együttlét során elsősor-
ban a homoszexuális férfiak köré-
ben és az intravénás 
kábítószer-használók között terjed a 
leginkább, de sok kisgyermek is 
megfertőződött a rendszerváltás 
előtt a romániai rossz egészségügyi 

körülmények között, és az anya is 
átadhatja csecsemőjének a betegsé-
get.  

A figyelem felkeltése azért fon-
tos, mert a HIV, azaz a humán im-
mundeficiens vírus ellen a mai 
napig sem találták fel a védőoltást. 
A vírus az immunrendszer működé-
sét összehangoló CD4-limfocitákat 
támadja meg és pusztítja el, emiatt 

a szervezet védekezőrendszere irá-
nyítás nélkül marad, és sebezhetővé 
válik a különféle kórokozókkal 
szemben, amelyek súlyos betegsé-
geket válthatnak ki. A fertőzést kö-
vetően a szervezetben rendkívül 
gyorsan szaporodó, akár milliós 
számot is elérő vírusok azonban jól 
támadhatók, és számuk lecsökkent-
hető az e célra kidolgozott, sze-
mélyre szabott kombinált 
hatóanyaggal, de véglegesen nem 
pusztíthatók el, ezért rendszeres ke-
zelésre van szükség, ami lényege-
sen meghosszabbítja a fertőzöttek 
életben maradását.  

Romániai viszonylatban az or-
szágos közegészségügyi stratégia 

biztosítja a betegség felügyeletét, 
ellenőrzését és megelőzését; egy sor 
cselekvési tervet tartalmaz, ame-
lyeknek az életbe ültetése az egész-
ségügyi szaktárcára hárul. 

A legújabb adatok szerint 
19.000-re becsülik a fertőzöttek 
számát, a 2021-ig bejegyzett és 
nyilvántartott személyek adatbázi-
sában 17.271-en szerepelnek. 32 
százalékukat az 1988–90 között 
született gyermekek képezik. Az 
egészségügyi nyilvántartásba vett 
13.769 személynek pedig a 97 szá-
zaléka kapott vírusellenes kezelést, 
és 79,6 százalékuknál sikerült a ki-
mutathatósági szint alá leszorítani a 
vírusok számát.  

Megyénkben a közegészségügyi 
igazgatóság adatai szerint 337-en 
szerepelnek a nyilvántartásában, és 
az idei év során 13 új fertőzöttet di-
agnosztizáltak.  

Az országos stratégia előírja, 
hogy növelni kell a tesztelések szá-
mát, a fertőzöttek tíz százaléka 
ugyanis nincs tisztában azzal, hogy 
beteg. 24 százalékuk, bár tudja, 
csak időszakosan jelentkezik keze-
lésre.  

Az első tünetek a fertőzést kö-
vető három és hat hét között, mint 
általában a vírusok okozta egyéb 
fertőzések esetében is, a fáradé-
konyság, rossz közérzet, izomfájda-
lom, a nyirokcsomók 
megnagyobbodása, a bőrön megje-
lenő kiütések, amelyek spontán 
módon megszűnnek, és több éven 
át, akár tíz évig sem jelentkeznek 
klinikai tünetek, amelyek később 
kezelés hiányában súlyos betegsé-
geket okozhatnak.  

Az 1985–2020 között megfertő-
ződött személyek közül 16.848-an 
vannak életben. 

A kerekasztal-beszélgetésen 
többnyire minden olyan intézmény 
és civil szervezet képviseltette 
magát, amely a mindennapokban 
kiveszi a részét a családon belüli 
erőszak áldozatainak a felkarolásá-
ban, a 2000-es évek elejétől védett 
otthont és tanácsadó központot mű-
ködtető Kelet-európai Szaporodás-
egészségtani Intézettől a megyei 
rendőrségig, a gyermekvédelmi 
igazgatóságig, a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal alárendeltsé-
gébe tartozó szociális igazgatóságig 
és helyi rendőrségig, valamint a 
SMURD rohammentő szolgálatig. 

Az esemény házigazdája, Csép 
Éva Andrea elöljáróban kifejtette: 
az elmúlt években a parlamenti 
munkássága során arra törekedett, 
hogy olyan törvénymódosítások 
lássanak napvilágot, amelyek az ál-
dozatok védelmét szolgálják. Óriási 
előrelépésnek számít, hogy riasztás 
esetén a helyszínre kiszálló rendőr 
ideiglenes távoltartási rendeletet ál-
líthat ki, és amennyiben úgy ítéli 
meg, hogy az áldozat élete veszély-
ben van, azonnal eltávolíthatja a 
bántalmazót a lakásból, akkor is, ha 
az az illető saját tulajdona. 

Harmincöt esetben javasoltak 
nyomkövetőt, de csak tízet 
szerelhettek fel 

Akárcsak országszerte, Maros 
megyében is aggasztó méreteket ölt 
a családon belüli erőszak – mutatott 
rá Fărcaş Mihai, a megyei rendőr-
ség illetékes felügyelője a pénteki 
kerekasztal-beszélgetésen. Az idei 
év első tíz hónapjában 790 bejelen-
tés érkezett a hatóságokhoz, ami öt 

százalékkal több, mint az előző év 
hasonló időszakában. Ugyanebben 
az időszakban 250 távoltartási vég-
zést bocsátott ki a bíróság, ami 42 
százalékos növekedést jelent az 
előző évhez képest, illetve a riasz-
tások nyomán a helyszínre érkező 
rendőrök 312 ideiglenes távoltartási 
rendeletet állítottak ki, ami 66 szá-
zalékkal több, mint a tavalyi év 
ezen időszakában – ismertette az 
aggasztó adatokat a felőgyelő, aki 
szerint mindez részben annak tud-
ható be, hogy az emberek egyre 
jobban bíznak a hatóságokban, és 
egyre többen mernek segítséget 
kérni. A felügyelő hozzátette, októ-
ber 1-től, amióta megyénkben elér-
hetők az elektronikus 
nyomkövetők, tízet szereltek fel 
olyan személyek bokájára, akik 
bántalmazták családtagjaikat, és je-
lenleg öt készülék van használat-
ban. 

Október óta 35 esetben fordult 
elő, hogy a távoltartási végzés kiál-
lításakor a hatóságok javasolták a 
nyomkövető rendszer felszerelését, 
azonban ezt mindössze tíz áldozat 
fogadta el, ugyanis ő dönti el, hogy 
szeretné-e az ezzel járó pluszbizton-
ságot vagy sem. A rendszer ugyanis 
úgy működik, hogy az áldozatnál is 
kell legyen egy kis mobil eszköz, 
amely hangjelzéssel adja tudtára, ha 
az agresszor a közelben tartózkodik, 
ugyanakkor automatikusan jelez a 
rendőrségnek is. Sajnos a minden-
napok tapasztalata az, hogy sok ál-
dozat még távoltartási végzést sem 
kér – jegyezte meg a felügyelő. 

Gabriela Pîncă, a megyei rend-
őrség bűnmegelőzési osztályának 
felügyelője elmondta, az utóbbi 
években számos törvénymódosítás 

lépett életbe, ami lehetőséget bizto-
sít a hatóságoknak, hogy hatéko-
nyabban lépjenek fel az áldozatok 
védelmében. Az október óta hasz-
nálatban lévő nyomkövető jelentős 
biztonságot nyújt, hiszen, amint a 
bántalmazó az áldozat közelébe 
megy, és a rendszer jelez, a rend-
őrök felveszik a kapcsolatot telefo-
non mindkét féllel, illetve a 
legközelebbi rendőr- vagy  
csendőrcsapat azonnal elindul az ál-
dozathoz. Gabriela Pîncă szerint 
felkiáltójel kell legyen az a tény, 
hogy az áldozatok fele visszauta-
sítja a távoltartási rendeletet, és 
ennél sokkal többen az elektronikus 
nyomkövető igénybevételét, ezért 
meg kell találni a módját annak, 
hogy tudatosítsák az áldozatokban, 
hogy az elektronikus nyomkövető 
„nem az ördögtől való”, hanem a 
védelmüket szolgálja. Constantin 
Mihalache, a Maros Megyei Rend-
őrség főfelügyelője is hasonlókép-
pen vélekedik, mint mondta, az 
áldozatok nagy része nincsen tisz-
tában a nyomkövető rendszer mű-
ködésével, az előnyeivel, és 
valószínűleg ez áll a visszautasítás 
hátterében. Azonban a Moldovai 
Köztársaságban, valamint azon 
nyugati országokban, ahol használ-
ják ezeket, igen jó eredményeket 
értek el a távoltartási rendeletek be-
tartása terén. 

Maros megyében két védett 
ház is működik 

Miklea Hajnal, a Maros Megyei 
Szociális és Gyermekvédelmi Igaz-
gatóság vezérigazgatója elmondta, 
az általa vezetett intézmény a Venus 
program keretében létrehozott egy 
hat férőhelyes védett otthont az ál-
dozatok és gyermekeik számára. A 
helyszíne titkos, és szinte állandóan 
tele van. A védett házak terén Maros 
megye kedvezőbb helyzetben van, 
mint az ország sok megyéje, 
ugyanis a gyermekvédelmi igazga-
tóság által nemrég kialakított otthon 

mellett a Kelet-európai Szaporodás-
egészségtani Intézet már több mint 
másfél évtizede működtet tanácsadó 
központot, valamint egy titkos hely-
színű védett otthont, ahol ideiglene-
sen menedéket nyújtanak az 
áldozatoknak és gyermekeinek – 
mutatott rá Elena Micheu, az intézet 
igazgatója. Emellett szakembercso-
port karolja fel a családon belüli 
erőszak áldozatait, az otthonukból 
menekülni kényszerülő nőket, a 
pszichológus lelki támaszt nyújt 
számukra, a jogász jogi útbaigazí-
tást biztosít, a szociális munkás 
pedig segít nekik sínre tenni az  
életüket, és amennyiben szükséges, 
albérletet vagy akár munkahelyet 
találni. 

Ha kívülállóként szemet 
hunyunk egy eset felett, 
az valakinek az életébe is 
kerülhet 

Teodora Baba, az intézet pszi-
chológusa fontosnak tartotta hang-
súlyozni, hogy nem csak a 
tettlegesség, a hajhúzás, az ütés, a 
pofon vagy a késelés minősül csa-
ládon belüli erőszaknak, az esetek 
nagy részében ugyanis még a tettle-
gességnél is ártóbb a lelki terror, a 
mindennapos sértegetések, ame-
lyekkel az agresszor teljesen lerom-
bolja az áldozat önbecsülését, és 
elszigeteli őt a környezetétől. Mint 
mondta, tudni kell, hogy az áldoza-
tokat nem bántalmazzák nap mint 
nap, a gyakoriság változó, a kapcso-
lat elején nagyobb szünetek vannak 
két bántalmazás között, az áldozat 
pedig ilyenkor hajlamos azt hinni, 
hogy társa megváltozott. Amikor 
először viselkedik agresszíven a 
partnerük, általában megmagya-
rázza, elnézést kér, és kibékülnek. 
Aztán jön a második erőszakos in-
cidens, egy ideig újra sajnálja, aztán 
egy idő után ciklikussá válik, ha va-
lami éppen nem tetszik a bántalma-
zónak, erőszakossá válik, ezért a 
bántalmazott nők állandó félelem-

ben élnek, hiszen, bár igyekeznek a 
partner kedvében járni, sosem tud-
hatják, hogy melyik lépésük milyen 
reakciót vált majd ki belőle. A pszi-
chológus ugyanakkor rámutatott, 
mindannyiunknak felelősségünk 
van ezen a téren, hiszen ha szemet 
hunyunk egy bántalmazás felett, 
aminek a szem- vagy fültanúi va-
gyunk, arra hivatkozva, hogy nem a 
mi dolgunk, az valakinek akár az 
életébe is kerülhet. 

Andreia Moraru, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal szociá-
lis osztályának igazgatója többek 
között arról is beszélt, hogy az igaz-
gatóság alárendeltségébe tartozó 
Rozmaring utcai szociális központ-
ban helyet tartanak fenn azoknak a 
bántalmazóknak, akiket távoltartási 
rendelettel eltávolítottak a lakásuk-
ból, de nincs hová menniük. 

Fontos lenne, hogy magyar 
nyelven is lehessen 
segítséget kérni! 

A beszélgetés végén Csép Éva 
Andrea rámutatott, bár sok előrelé-
pés történt az utóbbi években az ál-
dozatok védelmében, akadnak még 
tennivalók, a többi között lehetősé-
get szeretnének biztosítani a ma-
gyar anyanyelvű bántalmazottaknak 
arra, hogy anyanyelvükön kérhesse-
nek segítséget. Az Országos Esély-
egyenlőségi Ügynökség által 
létrehozott, ingyenesen hívható 
0800.500.333 zöldszám ügyeleti 
központjában ugyanis a 21 alkalma-
zottból jelenleg mindössze egy be-
szél magyarul. Ugyanakkor azokon 
a településeken, ahol magyarok is 
élnek, a védett házakban, tanácsadó 
központokban is fontos lenne a ma-
gyarul beszélő szakember, hiszen az 
áldozatok között sok olyan nő van, 
akik esetleg vidéken élnek, nem be-
szélik jól az ország nyelvét, és 
nekik is lehetőséget kell biztosítani 
arra, hogy anyanyelvükön tudjanak 
segítséget kérni, és elmesélni mind-
azt, amit átéltek.

Bodolai Gyöngyi

Menyhárt Borbála

Családon belüli erőszak: idén 800 esetet jelentettek 
Az áldozatok nagy része nem kéri az elektronikus nyomkövetőt 

Bár Maros egyike annak a három megyének, ahol október ele-
jétől lehetőség van arra, hogy elektronikus nyomkövetőt 
használva a családon belüli erőszak áldozatai nagyobb biz-
tonságban legyenek, a mindennapok tapasztalata az, hogy 
ezt az áldozatok alig egyharmada veszi igénybe – tették szóvá 
a megyei rendőr-felügyelőség képviselői a kerekasztal-be-
szélgetésen, amit Merjünk segítséget kérni! címmel szerve-
zett Csép Éva Andrea Maros megye parlamenti képviselő 
november 25-én, a családon belüli erőszak elleni küzdelem 
nemzetközi napján. 

AIDS-világnap  
A betegséget nem sikerült felszámolni  

Fotó: Csép Éva Andrea Facebook-oldala
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Bár a koronavírustól való félelemben telt el az elmúlt két év, 
nem feledkezhetünk meg az 1980-as években felfedezett ret-
tegett betegségről, az AIDS-ről sem, amelynek december el-
sején van a világnapja. Az 1988 óta kijelölt nap célja felhívni 
a figyelmet a betegségre, a megelőzés érdekében szükséges 
közös fellépésre, a betegséggel élők támogatására való ösz-
tönzésre, illetve az elhunytakra való megemlékezésre.



Pittner Olivér (Lupény, 1911–
1971, Marosvásárhely) ahhoz a 
nagybányai nemzedékhez tartozott, 
amely a két világháború közötti idő-
szakban megújította a művésztelep 
szellemiségét. 1930-ban iratkozott 
be a nagybányai festőiskolába, ahol 
hamar a baloldali eszméket terjesztő 
fiatalok csoportjához csatlakozott. 
Politizálásuk miatt 1931-ben kizár-
ták őket a festőiskolából. 1941 körül 
Pittner felhagyott a festészettel, s 
csak jó egy évtized múltával kezdett 
hozzá ismét. Közben a marosvásár-
helyi és a nagyváradi színház gazda-
sági vezetője volt, majd eltávolítása 
és a pártból való kizárása miatt kü-
lönböző vállalatoknál dekoratőrként 
dolgozott. Az 1945 utáni társadalmi-
politikai rendből kiábrándult, a kö-
telező szocialista realizmust 
elutasító Pittner Marosvásárhelyen 
telepedett le, itt kezdett újra festeni, 
és korán bekövetkezett haláláig itt 
élte második alkotói korszakát.  

A Maros Megyei Múzeum Mű-
vészeti Osztálya által szervezett tár-
laton Szász Andrea üdvözölte a 
közönséget, majd Ötvös Koppány 
Bulcsú, a múzeum igazgatója szó-
lalt fel.  

– A múzeum örömmel és büsz-
kén vállalkozott egy olyan életmű 
bemutatására, amelynek alanya és 
megformálója pályafutásának fon-
tos részét ebben a városban töltötte, 
művei, alkotásai ehhez a városhoz 

kötik. Pittner Olivér, a kontinensek 
között ingázó ifjú, a nagybányai 
festőiskolában pallérozott festő, 
első művészi korszakát követően, a 
második világégés előestéjén alko-
tói énjét szögre akasztva, világné-
zeti meggyőződése miatt a hatalom 
szorításából szabadulva betör váro-
sunkba, majd gyökeret ereszt 
benne. A háború befejeztével a 
helyi kulturális élet központi figu-
rája, egyebek mellett az alakuló 
Székely Színház szellemi és anyagi 
sáfára. Itt talál ismét önmagára az 
ötvenes-hatvanas évek marosvásár-
helyi képzőművészeti életének, de 
főként a fiatal művészgenerációnak 
inspiráló közegében, itt hallotta 
saját bevallása szerint az új hango-
kat, amelyek hatására ismét beleve-
tette magát az alkotómunkába. Újra 
felfedezte kifejezési eszközeit, és 
elkezdődött művészi életpályájának 
második szakasza. Megtisztelő, 
hogy tárlatát országokat és egyéb 
határokat átívelő intézményeket, 
magángyűjtőket összekapcsolva si-
került tető alá hozni. Külön öröm 
számomra, hogy szép városi hagyo-
mányok elevenednek fel a kiállítás 
kapcsán, és ismét kurátorként tér 
vissza hozzánk Szűcs György mű-
vészettörténész, a Magyar Nemzeti 
Galéria főigazgató-helyettese. A 
marosvásárhelyi orvostársadalom-
nak mindig kitüntetett szerepe volt 
a város kulturális életében: dr. Salat 
Csaba a művészi alkotásokat értő, 
értékelő és gyűjtő személyként vett 

részt igen aktívan abban a folyamat-
ban, aminek az eredménye most lát-
hatóvá válik. Bízom benne, hogy a 
kiállítás eléri célját, és az utóbbi fél 
évszázadban a vásárhelyi köztudat-
ból kikopott, jelentős képzőművészt 
sikerül ismét – Szűcs György for-
dulatával élve – „helyzetbe hozni”. 

Szűcs György hozzátette: – Ami-
kor a számunkra jórészt ismeretlen 
Pittner Olivér munkáival először 
szembesültünk, éreztük, hogy egy-
egy kép mögött egy egész életmű 
meghúzódhat, ám ez Magyaror-
szágról nézve nem látszott. Erdély-
ben, Romániában megvoltak ugyan 
a tanulmányok, szakirodalmak, de 
ezek a magyarországival a kilenc-
venes évekig nem értek össze. Pitt-
ner édesapja bányásztechnikus volt, 
és Dél-Amerikában keresett boldo-
gulást, 1923-ban Argentínába ment. 
Pittner Olivér is ott érettségizett, 
majd húszéves kora előtt hazatér-
tek, mert édesapja itthon talált mun-
kát, Pittner pedig beiratkozott a 
nagybányai festőiskolába. Első 
képe 1931-es, korai munkásságáról 
semmit sem tudunk: nem tudjuk, 
hogyan találta meg sajátos stílusát. 
A kiállítás egy erőteljes, közép-eu-
rópai színvonalú Pittnert kíván 
megmutatni. Ő nem vett részt tanul-
mányutakon, mint kortársai, egy ké-
sőbbi utazás során csak Prágába 
jutott el. Kortársai, barátai hatás-
rendszeréből építette föl azt az 
egyedülálló művészetet, amely 
korai és későbbi korszakát jelle-
mezte. Az analógiákat meg tudjuk 
mutatni, a kiállításon láthatjuk, 
hogy ez nem egy zárványszerű 
életmű, hanem szervesen illeszke-
dik a nagybányai és későbbi hagyo-
mányokhoz, ezért 8-9 képet más 
művészektől is elhelyeztünk a tár-
laton. Életpályája nagyon rövid, kö-
rülbelül két évtized adatott meg 

számára az aktivitásra, közöttük 
egy hosszú kihagyással – gyakorla-
tilag még mielőtt kifutotta volna 
magát, hatvanéves korában meg-
halt. Ám a korai és késői időszaka-
iban egyaránt megtaláljuk azokat a 
mozzanatokat, vonalakat, amelyek 
egész életén át foglalkoztatták. 

Lőrincz Ágnes színművész Szőcs 
Kálmán, Pittner Olivér jó barátja 
versét szavalta el, majd dr. Salat 
Csaba, a tárlat társkurátora szólt a 
jelenlévőkhöz. 

– Egy lezárt korszakból, életmű-
ből kiállítást ma már lehetetlen ren-
dezni műgyűjtők, magánszemélyek 
tulajdonában lévő alkotások nélkül. 
A gyűjtés maga is művészet, és el 
egészen a függőségig, betegség. Én 
legszívesebben azt mondanám, 
hogy értékmentő szenvedély. Pitt-
ner az ötvenes években telepedett le 
városunkban, és alkotott itt húsz 
éven keresztül. Tavaly lett volna 
születésének 110., halálának 50. év-
fordulója. Hosszú kihagyás után 
kezdett el újra festeni, utolsó évei-
ben csak festésből élni, mindaddig, 
amíg betegsége meg nem szakította 
pályáját. Ma délelőtt koszorúztuk 
meg a sírját a református temető-
ben. Munkássága időben nem több, 
mint összesen 30 esztendő, és na-
gyon termékenynek sem mondhat-
juk, körülbelül 200 alkotásból áll. A 
kiállítás előkészítésekor számba 
vettünk minden egyes újságot, fo-
lyóiratot, ahol megjelentek róla írá-
sok, reprodukciók, és a 
hagyatékban maradt alkotásokat is 
feltérképzetük. Összes műve itt ké-
szült Erdélyben, előbb Nagybányán 
és környékén, majd Marosvásárhe-
lyen és környékén: ezek a képek, ha 
pár hónapra is, de hazatértek. Csak 
a pályája elején, 1934-ben volt egy 
egyéni kiállítása Szatmáron és 
Nagybányán, így ez a tárlat nem-
csak egy nagy adósságot törleszt, 
hanem általa először kerül tárgyi 
valóságában a nagyközönség elé 
ennyi Pittner-mű. És először így, 
együtt. A festő hagyatékát digitali-

zálhattam, így sok, eddig nem kö-
zölt adatot, családi fényképet, rep-
rodukciót a kiállításon és a készülő 
katalógusban remélhetőleg közöl-
hetünk. 

Rareş Budileanu színművész, aki 
Nichita Stănescu versét mondta el, 
megjegyezte: örvend, hogy ilyen 
csodálatos emberek elfeledett mű-
vészek életművét hozzák vissza a 
köztudatba. 

Oniga Erika, a Maros Megyei 
Múzeum művészettörténésze, a tár-
lat koordinátora a kiállításról be-
szélt. Elmondta, a kiállítás 
kezdeményezője dr. Salat Csaba 
műgyűjtő volt, az alkalom a festő 
születésének 110. és halálának 50. 
évfordulója. – Megtisztelő, hogy a 
2009-ben megjelent Pittner Olivér-
monográfia szerzői, közöttük Szűcs 
Görgy és Murádin Jenő, elvállalták 
a tárlat megszervezését, amely egy 
másfél évig tartó munkafolyamat 
eredménye. A galéria öt termében 
Pittner Olivér közel 70 alkotását lát-
hatja a közönség, és a tárlathoz kap-
csolódik az a katalógus is, amely a 
kiállítás végéig, jövő év tavaszáig 
elkészül. A két, román és magyar 
nyelven megjelenő katalógus a mű-
vész körülbelül 100 jelentős mun-
káját tartalmazza majd – a célunk 
újra a köztudatba emelni Pittner 
Olivért, ez ügyben előadásokat és 
konferenciákat is szervezünk, ame-
lyekről időben hírt adunk majd – 
mondta a művészettörténész, majd 
megköszönte az alkotásokat köl-
csön adó intézményeknek és ma-
gánszemélyeknek a tárlat 
összeállításában nyújtott segítséget. 

 A 23 helyről kölcsönzött, német-
országi, magyarországi, romániai 
köz- és magángyűjteményekből ér-
kező, megközelítőleg 70 olajkép, 
pasztell és grafika mellett a Pittner-
hagyatékból származó leveleket, 
dokumentumokat, archív családi 
képeket is láthatja a közönség a ki-
állításon, amely 2023. április 30-ig 
látogatható keddtől péntekig 9–16, 
szombat és vasárnap 9–14.30 óra 
között. 

A Mária-út (Via Mariae) hét or-
szágot érintő zarándokút-hálózat. 
Szent Jakab útja, az El Camino 
mintájára jött létre 2006-ban, létre-
hozói és fenntartói zarándokútnak 

és turistaútnak hirdetik. Céljuk az, 
hogy megismertessék a térség val-
lási és kulturális értékeit, a zarán-
doklatra vállalkozók számára pedig 
biztonságos hálózatot építsenek ki. 

Közép-Kelet-Európa El Caminója 
kereszt alakú, de ha a lengyelor-
szági Czestochowa és a hercegovi-
nai Medjugorje közötti függőleges 
szakasztól eltekintünk, az ausztriai 
Mariazellből kiinduló ezernégyszáz 
kilométeres Mária-út végcélja Csík-
somlyó. Több útleágazás, helyen-
ként alternatív választási 
lehetőségek, kiegészítő zarándok-
szakaszok teszik teljessé a képet. 
De ezen az alapvetően vízszintes 
vonalon minden út Csíksomlyóra 
vezet, vagy onnan kezdődik. Közis-
mert, hogy az évszázados hagyo-
mány szerint a hívek a pünkösdi 
búcsú előtt gyalog indultak el Csík-
somlyóra. A keresztalját vivő hívek-
hez az évek során az utóbbi 
évtizedekben – ökumenikus alapon 
– egyre többen csatlakoztak olya-

nok, akik hosszú órákat, na-
pokat gyalogolnak velük 
együtt, hogy fizikai megpró-
báltatásaik és önmagukkal 
való szembesülésük által hitü-
ket erősítsék, önmagukat ki-
próbálják, sajátos élményben 
legyen részük.  

A Mezőség, a Maros és 
Nyárád mente, Bekecsalja, 
Sóvidék tájain áthaladó 
Mária-út Maros megyei sza-
kasza közel száz kilométeres, 
és négy napi szakaszból, gya-
loglásból áll. Az ajánlott szál-
láshelyek az útvonalon: 
Nagysármás, Mezőmadaras, 
Marosszentgyörgy, Jobbágy-
falva, Sóvárad. A fő nyomvo-
nalat egy stilizált lila M betű 
jelöli, az alternatív utakat 
pedig narancssárga színű. Az 
Erdélyi Kárpát-Egyesület ma-

rosvásárhelyi osztálya felvállalta, és 
2009-től végzi az utak bejárását, 
térképezését, kijelölését, informá-
ciós táblák elhelyezését, a nagyobb 
zarándokcsoportok kíséretét Maros 
megyében. A különböző tevékeny- 
ségekben részt vevők lelkes hozzá-
állásának köszönhetően a jelzések 
meg-megújulnak, a ledöntött oszlo-
pok a helyükre kerülnek, újabb út-
szakaszok jönnek létre. A 
szakosztály számos tagja, szimpati-
zánsa vett részt a hétvégi festési ki-
ruccanásokon, valamint az 
irányítótáblák kihelyezésénél. 
Hálás köszönet mindannyiuknak! 

A fentieken túl az EKE egyre sok-
oldalúbb feladatot lát el a Mária-út 
ápolása terén. Tagjai évente végigkí-
sérik a csíksomlyói búcsúba igyekvő 
zarándokokat gyaloglásuk egy-egy 
szakaszán, útjukat egyengetik. A né-
hány éve meghirdetett „egyutas”, 
lassacskán mozgalommá váló egy-
napos gyalogos, kerékpáros zarán-
doklat lebonyolítói. És miközben 
egyre többen vállalkoznak többna-
pos gyaloglásra, sőt gyakran előfor-
dul, hogy a Mária-út egy-egy 
rövidebb-hosszabb szakaszának a 
megjárását nem kötik össze a pün-
kösdi búcsúval, mindannyiuk szá-
mára biztonságot jelent az a tény, 
hogy van kihez fordulniuk. Ezt a biz-
tonságot növeli, eligazít és útbaigazít 
a Kocsis András által összeállított 
Maros megyei térképes zarándokka-
lauz című kötet. A kiadvány pontos 
leírása a Mária-út Maros megyei 
szakaszának, a természeti és épített 
környezetnek, az érintett települések 
átfogó helytörténeti ismertetője. A 
szerző alapos és lelkiismeretes mun-
kával rendszerezte a meglevő infor-
mációkat, olvasmányos és hasznos 
gyakorlati útmutatókkal, térképek-
kel, látványos fényképekkel gazda-

gította a zarándokkalauzt. A csapat-
munkából nemcsak a tucatnyi fény-
képszerző, hanem a Kiss Zoltán 
irányította EKE-osztály, a Szilágyi 
Eszter szervezésében tevékenykedő 
Mária-út-gondozó csoport, szaklek-
torok, segítők és tanácsadók is kivet-
ték a részüket. 

Végül a kiadvány előszavából 
idézek: „Egyébként csodálatos 
érzés és lehetőség máriautas zarán-
doknak, vándornak lenni! Ezt csak 
az tapasztalhatja meg valójában, aki 
ez idő alatt teljesen elvonatkoztatja 
magát megszokott életétől és teen-
dőitől. A vándorlás bakancsban és 
hátizsákosan történik a föld és a le-
vegő teremtményeinek a közelségé-
ben, velük együtt lélegezve, 
jelenlétüket lehetőleg észrevéve. 
Megszokott és megszeretett erdélyi 
tájakon haladva, transzilván érzés-
sel, az ott élőkkel szóba elegyedve. 
Miközben az egészségmegtartó za-
rándoklat során nemcsak az úti 
célra történő megérkezésen, hanem 
magán a testet és lelket egyaránt 
erősítő utazáson is komoly hang-
súly lehet. A zarándoklat többszörö-
sen jótékony hatású. Vándorlás 
közben jólesik maga az egyszerű-
ség és az apró dolgok boldogsága, 
felszínre kerül az őszinteség. A fizi-
kai fáradtság jót tesz a testnek: ki-
fárasztja, edzi, álomba ringatja a 
szervezetet. A jó értelemben vett 
önsanyargatás helyreteszi az érték-
rendet, erősíti az önképet. A lelki át-
élések megtisztító és feltöltő 
hatással bírnak. A városok és a pa-
loták zajától távol, valahol egy 
poros úton, izzasztó napfényben 
vagy szakadó esőben. Valami meg-
magyarázhatatlan belső csendben, a 
hallgatás erejével és békéjével telí-
tődve, mozgásban levő zarándok-
ként. Hála, szeretet, békesség!” 

Dr. Ábrám Zoltán 
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Kaáli Nagy Botond

Bemutatták a Mária-út térképes kalauzát  
Csütörtökön este a Studium Hubban bemutatták az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület Marosszéki Osztályának gondozásában 
megjelent térképes kalauzt a Mária-zarándokút Maros megyei 
szakaszáról. A kiadványt Kocsis András szerkesztette, aki be-
járta, feltérképezte az útvonalat, a térképeket Kuszálik János 
és Bogya Zoltán bocsátotta a szerkesztők rendelkezésére. A 
füzetet lektorálta dr. Ábrám Zoltán és Kocsis Livia, továbbá a 
kiadvány munkatársa volt még Bélfenyéri Gábor, Bogya Zol-
tán, Both János, Böjthe-Beyer Barna, Kiss Zoltán-Ernő, Mikó 
István, Molnár Sándor, Szilágyi Eszter. Több fotós is hozzájá-
rult a könyv szebbé tételéhez. A bemutatón Kiss Zoltán-Ernő, 
dr. Ábrám Zoltán, Kocsis András szerkesztő és Baricz Lajos 
marosszentgyörgyi plébános is beszélt a kiadványról és a te-
matikus zarándokút jelentőségéről, fontosságáról. Az alábbi-
akban dr. Ábrám Zoltán méltatását közöljük. (v.gy.) 

Megnyílt Pittner Olivér retrospektív kiállítása 
A hazatérő képek tárlata 

Mindig örömre ad okot egy méltatlanul elfeledett alkotó élet-
művének „feltámasztása”, annak a köztudatba való ismételt 
beemelése. Ez történt a múlt hét végén Marosvásárhelyen, 
ahol Pittner Olivér retrospektív kiállításának megnyitóján vett 
részt teljes telt házas közönség: a Kultúrpalota jobb szárnyá-
nak második emeleti kiállítóterében péntek délután megnyílt 
tárlat nyitóünnepségére a palota kistermében került sor, ezt 
követően tekinthették meg az érdeklődők a kiállítást.



Gyulakuta valamikori patrónu-
sának, Szövérdi Gáspár Jánosnak 
és családjának az 1600-as évek ele-
jén épített kriptáját találták meg. 
Szövérdi Bethlen Gábor fejedelem 
konstantinápolyi követe volt, neki 
köszönhető, hogy a gyulakutai 
gyülekezet református lett. Ő ado-
mányozta a templom híres kazettás 
mennyezetét a gyülekezetnek fele-

ségével, Bethlen Zsófiával. Szö-
vérdi Gáspár János 625-ben halt 
meg egyik törökországi útjáról ha-
zajövet. Az ásatások során a régi 
sírokból egy 10–11. századi, S 
végű hajkarika és egy ezüsttel át-
szőtt szövetdarab, számos koporsó 
famaradványa, szegek, ruhatű, em-
beri csontok, valamint Bethlen 
Zsófia karikagyűrűje is előkerült. 

A feltárást László Keve, a 
Maros Megyei Múzeum 
munkatársa vezette, a lele-
tek feldolgozásra, megőr-
zésre és konzerválásra a 
múzeumhoz kerültek.  

A felújítással együtt ki-
alakították a Szövérdi-
Bethlen-kripta lejárati 
lépcsőjét is, hogy jövőben 
látogathatóvá tegyék a 
föld alatti építményt is. 
Kulcsár-Rabocskai Le-
vente lelkipásztor el-
mondta, felvették a 
kapcsolatot Kinda István-
nal, a sepsiszentgyörgyi 
Székely Nemzeti Múzeum 
muzeológusával, aki a 
községben, Havadtőn szü-
letett, és a segítségével ki-
alakítják majd a 
látogatható teret. Jelenleg 
folyamatban van a doku-
mentáció előkészítése, 
amivel az a szándékuk, 
hogy látogatható formá-

ban újra berendezzék a kriptát. 
Lesz egy rekonstruált korabeli ko-
porsó az akkori halotti kellékekkel 
és a kor temetkezési szokásainak a 
leírásával. Az a szándékuk, hogy 
az itt talált tárgyakat – a Maros 
Megyei Múzeummal közösen – a 
helyszínen kiállítsák. Mindemellett 
korszerű bemutatóeszközök segít-
ségével ismertetőt közölnek a 
kripta egykori tulajdonosairól. Va-
lószínű, hogy jövő tavasz végéig 
sikerül kialakítani a látogatható 
teret, és akkor megnyitnák a nyil-
vánosság előtt a kriptát.  

Tervben volt az 1625-ben kiala-
kított kazettás mennyezet felújí-
tása, amelyre a Teleki 
Alapítványhoz pályáztak, de anya-
giak hiányában elutasították a 
megkeresésüket. Továbbá szeret-
nék felújítani a középkori freskó-
kat is. Erre vállalkozott a 
feltárásukat végző Kis Lóránd mű-
emlékvédő szakértő, azonban szin-
tén anyagiak hiánya miatt egyelőre 
mindkét szándék csak terv marad. 
A tiszteletes számításai szerint a 
freskók felújítása mintegy 10.000, 
a kazettás mennyezeté 30.000 eu-
róba kerül. Keresik a finanszírozási 
lehetőségeket. Mind a kripta, mind 
a freskók, illetve a gyönyörűen 
megmaradt mennyezet becsalo-
gatná a templomba a turistákat – 
véli a lelkipásztor. Az a tervük, 
hogy felújítanák és múzeumként 
működtetnék a templom melletti, 
egykori egyházi – elállamosított – 
óvoda épületét, amelyet hallgatóla-
gosan használ a gyülekezet, azon-
ban annak ellenére, hogy 
igazolható a tulajdonjog, még nem 
sikerült birtokba venni, ahogy a 
volt tanítói lakást, a mai rendőrségi 
épületet sem.  

Ugyanitt egy műgyepes multi-
funkcionális pályát is kialakítanak, 
ahol a kispályás labdarúgás mellett 
kézilabdázni, kosárlabdázni és te-
niszezni is lehet. Ez a pálya is ki 
lesz világítva. Emellé jön a tanu-
szoda, amelynek a vizét napkollek-
torok segítségével melegítik. A 
területet átadják majd az Országos 
Beruházási Alapnak (CNI), amely 
elvégzi a munkálatokat, és az ön-
kormányzat használatába bocsátja 
a létesítményt. A beruházás értéke 
mintegy 10,5 millió lej. Az önrész 
336.425 lej, amiből a polgármes-
teri hivatal a közművesítést kell el-

végezze és parkolókat kell kialakít-
son. Jelenleg a minisztériumban 
folyamatban van a közbeszerzés.  

Mivel a pályázat nem tartal-
mazza a fedett sportterem építését, 
a hivatal egy ilyen létesítményre is 
pályázik. A fejlesztésügyi minisz-
tériumhoz fordultak egy standard, 
150 férőhelyes lelátóval rendel-
kező sportcsarnok építésének fi-
nanszírozására. Az épületet az ún. 
német tömbházak mögötti,  
mintegy 1,4 hektáros közterületen 
építenék fel. A polgármester azzal 
érvelt a döntéshozóknak, hogy va-
lamikor intenzív sportélet volt a 
községben, ahonnan nemcsak él-
vonalbeli labdarúgók, hanem olim-
piai sportolók is elindíthatták 
karrierjüket az úszás, birkózás és 
más sportágak terén. Jelenleg egy, 
a standardoknak nem igazán meg-
felelő labdarúgópálya és egy torna-
terem van a községben, szeretnék, 
ha a gyulakutai sport visszanyerné 
egykori hírnevét.   Ide tervezik a sporttermet

 A sportterem látványterve
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Látogatható lesz a gyulakutai kripta  

Sportkomplexum létesülhet  
Október közepén közölte az RMDSZ, hogy a fejlesztési mi-
nisztérium támogatásával Gyulakután új sportkomplexumot 
építhetnek. A tervek szerint a jelenlegi futballpálya területén 
egy természetes gyeppel, öntözőberendezéssel  rendelkező, 
világítótestekkel felszerelt, öltözőkkel ellátott, standard mé-
retű labdarúgópálya lesz, mellette egy 320 férőhelyes lelá-
tóval.

Tavaly nyáron fejezték be a gyulakutai református templom 
renoválását, amelynek során teljes külső és belső felújítást 
végeztek, új fűtésrendszert szereltek, megjavíttatták az or-
gonát. A felújítást megelőzően leletmentési ásatásokat kel-
lett végezni. Ennek során megtalálták a vélhetően 8–12. 
századi Árpád-kori fatemplom alapját, és egy érintetlen, 17. 
századi kriptát is feltártak. Hamarosan látogathatóvá teszik 
a kriptát, tájékoztatott Kulcsár-Rabocskai Levente gyulakutai 
református lelkipásztor. 

Bölcsődét építenének, 
de egyelőre nincs pénz 

A fejlesztésügyi minisztérium bölcsődeépítési programja ke-
retében új, környezetkímélő épületet húznak fel a községköz-
pontban egy 2526 négyzetméteres telken. A standard tervek 
szerint az épület szélessége 41,10 méter, míg a hossza 64 
méter lesz, 1245 négyzetméter beépített felülettel, 40 férő-
hellyel. Az épületben foglalkoztatási terem, hálószoba és 
konyha is lesz, továbbá játszótér az udvaron. Napkollektorok-
kal és geotermikus hőszivattyúval oldják meg a fűtést. 

Varga József polgármester szerint 
ez a terv jelzi, hogy a község hosszú 
távon is életképes. Jelenleg, Csöb 
kivételével, amely bár alig 2,3 km-
re van a főúttól, kiöregedett, a köz-
séghez tartozó településeken, 
Havadtőn, Ravában, Bordoson óvo-
dát és 1–4. osztályt, míg Gyula- 
kután és Kelementelkén 1–8. osztá-
lyokat működtetnek. Jelenleg a köz-
ségben 575 iskoláskorú gyerek van, 
akiket 62 tanár oktat. A pályázat in-
doklásához szükséges felmérés 
alapján a községközpontban az el-
múlt három évben a családorvosok-
nál nyilvántartásba vett születési 
számnak megfelelően 90-88-92 
gyerek született, akik az óvoda 
használatba adásakor elérik a böl-
csődébe való íratás korhatárát, így 
40 férőhelyesre tervezték az épüle-
tet. Jelenleg a pályázat liciten van, 
elbírálták, de egyelőre nincs pénz a 
munkálatok finanszírozására. Vár-
ják, hogy sorra kerüljenek. A jó hír 
az, hogy – a polgármester tapaszta-
lata szerint – az utóbbi években 
nincs az 1980-as évek végére, il-
letve az 1990-es évek elejére jel-
lemző masszív kivándorlási hullám, 

mi több, vannak, akik visszaköltöz-
nek falura. Néhány fiatal a község-
ben üzletszerű állattenyésztési 
farmokat létesített, ami biztosítja a 
megélhetésüket. Ezen a szándékon 
lendített az Aberdeen Angus farm és 
licitközpont is. Az előző években 
rendbe tették az oktatási intézmé-
nyeket, nemrég sikerült uniós támo-
gatással 3,9 millió lej értékben 
számítástechnikai felszerelésekkel 
ellátni őket. Továbbá egy másik, 
870.000 lej értékű pályázatnak kö-
szönhetően körülbelül 400 táblagé-
pet, 25 laptopot, 9 interaktív táblát 
szereztek be. A polgármester arról 
biztosította a pedagógusokat, hogy 
igyekeznek az energiaválság okozta 
áremelkedést kivédeni. Fedezni 
tudják a fűtésköltséget. Arra kérte a 
tanárokat, hogy a fűtéssel takaré-
koskodjanak, de ígérte, hogy külö-
nösebb gond nem lesz, az 
energiaárak miatt nem térnek át on-
line oktatásra. Az óvodaépítés, a 
korszerű oktatási intézmények 
pedig garantálhatják azt, hogy a 
község hosszú távon is itthon tart-
hassa fiataljait – mondta a polgár-
mester.  

Új rendeltetése lehet 
az egykori legénylakásnak  

A községközpontban álló, a hőerőműhöz tartozó egykori le-
génylakás épületének korszerűsítésére pályázott a polgármes-
teri hivatal a környezetvédelmi alaphoz. A középületek 
„zöldítésére” szánt pályázati kiírásra eddig az országból 870 
helyi önkormányzat nyújtott be pályázatot. Az eredetileg 1,4 
milliárd lejes pénzkeretet meghaladták a pályázók (2,1 milliárd 
lej), az elektronikus úton benyújtott tervek elbírálása folyik.  

A polgármesteri hivatal szándéka 
szerint egy községi segítőközpontot 
alakítanának ki, ahol elsősorban a 
rászorulókat, idősebbeket támogat-
nák főként egészségügyi szakembe-
rekből álló, a hivatal által fizetett 
munkatársak segítségével. Az épü-
letben három irodát, raktárhelyisé-
geket és közösségi termet 
rendeznének be. Korábban ebben az 
épületben működött a LEADER 
kistérségi központ és a Caritas ki-
rendeltsége. Az utóbbi Erdőszent-
györgyre költözött, míg a LEADER 
keretében működő szociális szol-
gáltatás Kibédre, a hivatal által épí-
tett korszerű épületbe helyezte át 
székhelyét. Korábban a polgármes-
ter tárgyalt mindkét szociális szol-
gáltatás vezetőjével arról, hogy 
működtetnének-e hivatalos munka-
pontot Gyulakután, úgy, ahogy ez 
egykor volt.  

Fülöp Attila, a Caritas főmunka-
társa lapunknak elmondta, felmerült 
az a gondolat, hogy visszaköltöznek 
Gyulakutára, amennyiben az erdő-
szentgyörgyi önkormányzat nem 

hosszabbítja meg a bérleti szerző-
désüket, hiszen az a lehetőség is 
fennállt, hogy a városban levő he-
lyiségeknek más rendeltetést adnak. 
Erről a szándékról egyelőre le-
mondtak, még egy évig használhat-
ják az erdőszentgyörgyi 
székhelyüket. A kistérségi szolgál-
tatás új épületben kezdte meg tevé-
kenységét, egyelőre engedélyek és 
a személyzet hiánya miatt nem vál-
lalná még egy munkapont működ-
tetését, így valószínű, hogy helyi 
szolgáltatás fog működni az épület-
ben. Ehhez azonban, a szándékon 
túl, a rendeltetésnek megfelelően 
kell átalakítani a helyszínt, hiszen 
igen hosszas a jóváhagyás, mivel 
mind az egészségügyi, mind a szo-
ciális minisztérium szigorú feltéte-
lekkel engedélyezi a szociális 
létesítmények működtetését. A jó 
hír, hogy újra használatba vehetik a 
több éve bezárt és azóta tönkrement 
épületet, azonban pontosan meg 
kell határozni a rendeltetését, hiszen 
csak így nyithatják meg újra közé-
pületként az egykori legénylakást. 



A spanyol és a német válogatott 
1-1-es döntetlent játszott a katari 
labdarúgó-világbajnokságon vasár-
nap az E csoport második forduló-
jában. A két együttes legutóbbi 
négy mérk zésén harmadszor lett  
1-1 a végeredmény. 

Az intenzív els  félid t a sok me-
z nymunka jellemezte, a felek 
kevés teret és lehet séget adtak a ri-
válisnak, a letámadások elég gyor-
san labdaszerzést eredményeztek. A 
spanyolok a várakozásoknak meg-
felel en azért hosszabb ideig tudták 

megtartani a labdát, de azokból már 
kevés veszélyes támadást vezettek. 
Olmo átlövése a 7. percben még 
ígéretesnek bizonyult – Neuer és a 
keresztléc közösen mentett –, mi-
ként Jordi Alba távoli bombája is, 
amely kapu mellé ment. Ezekt l el-
tekintve a szünetig a határozott és 
feszes német védelem, valamint 
Ferran Torres gyakori körülményes-
kedése együttesen szabott gátat a 
spanyol akciók befejezésének. A 
németek gyors és direkt ellenakci-
ókban, valamint abban bízhattak, 

hogy a labdakihozatal során sokszor 
túl nagy kockázatot vállaló spanyol 
védelem hibázik. A 40. percben Rü-
diger egy szabadrúgás után a ka-
puba fejelt, de mivel lesr l tette, az 
eredmény nem változott. 

Szünet után maradt a szorgos me-
z nymunka, amely mindkét oldalon 
technikai hibákkal párosult. A 62. 
percben centere-
zésb l megsze-
rezte a vezetést 
Spanyolország. A 
hátrányba került 

német együttes cserékkel pörgette 
fel a játékát, rögtön mez nyfö-
lényhez és helyzetig is jutott, Mu-
siala ziccerét azonban óriási 
bravúrral védte Unai Simon. Az 
er söd  német nyomás aztán 
egyenlítést ért, a spanyol cserecsa-
tár után a németek kispadról érke-
zett centere is eredményes volt.

Marosvásárhelyi férfi-kosárlabdacsapat 
élvonalbeli mérk zésen még soha nem ka-
pott ki Csíkszeredától. Eddig. Bár, te-
kintve, hogy a megyeszékhely labda- 
rúgása is oda süllyedt, hogy Csíkszereda 
függeléke, miért pont kosárlabdában lenne 
jobb a helyzet?… 

Az Er ss Zsolt Sportcsarnokban csak 
az els  néhány percben vezetett a maros-
vásárhelyi városi sportklub, aztán szép 
lassan feljött a házigazda, és átvette a ve-
zetést. Ez ugyan még nem t nt aggasztó-
nak, hiszen a pontkülönbség hosszú ideig 
nem volt nagy, behozhatónak t nt. Az vi-
szont már ekkor is ijeszt  volt, hogy vé-
delemben csak tessék-lássék módon 
teljesített George Trif csapata, semmit sem 
láttunk abból az elszántságból, ami az er -
sebb csapatok ellen a szoros eredmények-
hez vezetett. Ezért is aztán a házigazdák 
elképeszt  hatékonysággal dobtak ko-
sárra, félid ben 70%-nál álltak mez ny-
b l, de a végére is csak 59%-ra csökken- 
tek. Továbbá felt nt, hogy Martini csel 
valami nincs rendben, a második félid -
ben nem is lépett pályára. Mégis, amíg a 
második negyed második felében Csík-
szereda nem produkált egy 13-0-s parciá-
list, még bármi lehetségesnek t nt. Aztán, 
amikor a félid  el tti dudaszóra Manojlo-
vi  bevágott egy csont nélküli triplát a fél-
pályáról, annyira már mégsem. 

A második félid  elején tovább növelte 

Csíkszereda az el nyét, 25 pontra is elhú-
zott, amikor végre egy kicsit megrázta 
magát a marosvásárhelyi együttes, és mí-
nusz hétre kapaszkodott vissza, ennél kö-
zelebb azonban már nem volt képes, s t a 
végére ismét 11 pontosra n tt a különbség. 

Néhány tény: a marosvásárhelyi csapat 
még egyszer sem kapott 98 pontot a ren-
des játékid ben, most igen – a csoport 
egyik legszerényebb képesség  alakulatá-
nak számító Csíkszeredától! A 38-29-re 
megnyert lepattanózásnak köszönhet en 
tíznél több dobása volt mez nyb l a ven-
dégcsapatnak (61-71), azonban ezeknek 
csak 45%-a hullt a gy r be.  

Elgondolkodtató továbbá, hogy olyan 
ellenfél verte meg Marosvásárhelyt, 
amelynek gyakorlatilag nem számítanak a 
belföldi játékosai, minden pontot a légió-
sok szereztek. Eközben a CSM-nek tíz 
pontszerz je volt, és büszke a saját neve-
lés  kosárlabdázóira. A fiatal reménysé-
gek, Nistor és Mure an azonban pályára 
sem léptek… 

Egy ideig most nem játszik a marosvá-
sárhelyi alakulat, azaz lenne ideje össze-
szedni magát. Ami azonban Martini csel 
történik az idény eleje óta, aki többet sé-
rült, mint nem, és képtelen felépülni, az 
egyáltalán nem biztató. A következ  for-
dulóban áll a CSM, majd a Kolozsvári U-
BT következne, de ezt a meccset 
december 30-ára halasztották. Így legkö-
zelebb FC Arge  elleni visszavágó követ-
kezik, december 10-én.

A marosvásárhelyiek legy zésével történelmet írtak  
Csíkszeredában 

Az éllovas DVTK 3-0-ra gy zött vasárnap
az ETO FC Gy r vendégeként a magyar lab-
darúgó NB II 18. fordulójában. 

A forduló el tt második Pécs a 90+1
percben szerezte a második, gy zelmet ér
találatát otthon a Szentl rinc ellen – így so-
rozatban elért négy döntetlent követ en
nyert ismét –, így visszael zte a tabellán a
szombaton vendégként szintén három pont-
hoz jutott Szegedet. 

A Haladás 5-2-es els  félid t követ en
6-4-re nyert hazai pályán a Kozármisleny
ellen. 

Eredmények, NB II, 18. forduló: ETO FC
Gy r – Diósgy ri VTK 0-3, Pécsi MFC –
Szentl rinc 2-1, Szombathelyi Haladás –
HR-Rent Kozármisleny 6-4, FC Ajka – Do-
rogi FC 1-0, Tiszakécskei LC – Békéscsaba
1912 El re 2-0, Kolorcity Kazincbarcika SC
– MTK Budapest 3-3, Soroksár SC – Buda-
foki MTE 1-2, BFC Siófok – Credobus Mo-
sonmagyaróvár 0-1, Nyíregyháza Spartacus
FC – Aqvital FC Csákvár 0-3, Gyirmót FC
Gy r – Szeged-Csanád Grosics Akadémia
0-1. 

Az élcsoport: 1. Diósgy ri VTK 40 pont
2. Pécsi MFC 36, 3. Szeged-Csanád Grosics
Akadémia 34. 

A román 2. liga 15. fordulójának vasár-
napi eredményei: Temesvári Ripensia – Ga-
laci Suporter Club O elul 0-1, Bukaresti
CSA Steaua – Brassói FC 0-1. 

A magyar éllovas  
idegenben nyert,  
a román otthon  

kikapott 

Az utolsó tíz percben szerzett egyenlít  góljával Füllkrug életben tartja a németek továbbjutási esélyét  
Fotó: a FIFA World Cup közösségi oldala

Bálint Zsombor Jegyz könyv 
Kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: Csík-
szeredai VSKC – Marosvásárhelyi CSM 
98:87 (26-19, 31-20, 18-24, 23-24) 
Csíkszereda, Er ss Zsolt Sportcsarnok, 50 
néz . Vezette: Mircea erban (Pite ti), Matei 
B nic  (Bukarest), Narcis Dan (Szatmárné-
meti). Ellen r: Marius Marinescu (Bukarest). 
Csíkszeredai VSKC: Manojlovi  26 pont (3), 
Draškovi  24 (2), Lufile 24, Casale 12 (1), 
Frolov 12, Zerkula, St nescu, László L., 

ibârn . Kispadon: Szabó, László B. 
Marosvásárhely: Gajovi  19 pont (4), Person, 
14 (2), olopa 14, Lowrance 10, Sánta 10, 
Engi-Rosenfeld 8 (2), Bölöni 5 (1), Sólyom 
4, Martini  2, Bor a 1. Kispadon: Nistor, 
Mure an.

Eredményjelz  
Kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: 
* A csoport: Csíkszeredai VSKC – Maros-
vásárhelyi CSM 98:87, Petrolul Ploie ti–
SCM U Craiova 77:73, Zsilvásárhelyi CSM 
– FCArge  Pite ti 60:80, Bukaresti Rapid – 
Kolozsvári U-BT 77:79. A Nagyszebeni 
CSU állt. 
* B csoport: Foksányi CSM 2007 – Buka-
resti Laguna Sharks 100:85, Konstancai 
CSM Athletic – CSO Voluntari 78:72, Buka-
resti CSA Steaua – Temesvári OMHA Moz-
zart Bet 81:90, Galaci CSM – Nagyváradi 
CSM 75:84 (korábban játszották). A Buka-
resti Dinamo állt. 

Horvátország fordított, Kanada búcsúzott 
Kanada korán el nyhöz jutott (Davies csapata els  vb-gólját szerezte), de nem tudta 

megtartani azt, a horvátok még az els  félid ben fordítottak, majd szünet után két újabb 
góllal bebiztosították a gy zelmet. Az észak-amerikai gárda vereségével eld lt, hogy már 
nem juthat tovább a csoportjából, így a házigazda Katar után  a második biztos búcsúzó. 

Eredmény, F csoport, 2. forduló: Horvátország – Kanada 4-1 (2-1). 
Al-Rajjan, Kalifa Nemzetközi Stadion, 44.374 néz . Vezette: Matonte (uruguayi) 
Gólszerz k: Kramaric (36., 70.), Livaja (44.), Majer (90+4.), illetve Davies (2.). 
Sárga lap: Lovren (56.), Modric (85.), illetve Buchanen (52.), Miller (85.). 
Horvátország: Livakovic – Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa – Brozovic – Kramaric 
(72. Vlasic), Modric (86. Pasalic), Kovacic (86. Majer), Perisic (86. Orsic) – Livaja (60. 
Petkovic). 
Kanada: Borjan – Johnston, Vitoria, Miller – Buchanen, Hutchinson (72. Adekugbe), 
Eustaquio (46. Kone), Leryea (62. Hoilett) – David (72. Cavallini), Davies – Larin (46. 
Osorio).

Óriási meglepetés, marokkói gy zelem Belgium ellen 
A világbajnoki gy zelemre is esélyesnek tekintett európai együttes 1994 óta el ször 

kapott ki a vb-csoportkörben. A találkozó elejét l fogva a második gy zelmükre hajtó 
belgák diktálták a tempót, a vb-t döntetlennel kezd  marokkóiak erejéb l csak egy-egy 
veszélytelen ellentámadásra futotta. Mégis k szereztek gólt Zijecs révén a hajrában, 
azonban a találatot videózás után, les miatt nem adta meg a játékvezet . Nem így a má-
sodik félid ben, amikor már szabályos találatig és ezzel el nyhöz jutottak az afrikaiak. A 
ráadás perceiben pedig kihasználták, hogy az egyenlítésért kétségbeesetten rohamozó 
belgáknak fellazult a védelmük, és feltették az i-re a pontot is. 

Eredmény, F csoport, 2. forduló: Belgium – Marokkó 0-2 (0-0). 
Doha, al-Tumama Stadion, 43.738 néz , vezette: Cesar Arturo Ramos (mexikói). 
Gólszerz k: Szabiri (73.), Abuhlal (90+2.). Sárga lap: Onana (29.), illetve Szabiri (90+5.). 
Belgium: Courtois – Meunier (81. Lukaku), Castagne, Vertonghen – Alderweireld, Witsel, 
Onana (60. Tielemans), Thorgan Hazard (76. Trossard), Eden Hazard (60. Mertens) – De 
Bruyne, Batshuayi (76. De Ketelaere). 
Marokkó: Mohamedi – Hakimi (68. Attijat Allah), Aguerd, Mazrauj, Szaissz – Amrabát, 
Ounahi (78. El-Jamik), Amallah (68. Szabiri) – Zijecs, Bufál (72. Abuhlal), En-Neszjiri 
(72. Hamdallah). 

A németeket megverték, Costa Ricától kikaptak a japánok 
Többet támadtak a japánok az els  és a második félid ben is, de akcióik nem voltak 

igazán veszélyesek a Costa Rica-i kapura, így különösebb izgalmak nélkül telt el a mér-
k zés java. A közép-amerikai csapat aztán a hajrá kezdetén teljesen váratlanul vezetést 
szerzett. Hátrányban a japánok nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak, de a hátralév  
id ben már nem sikerült egyenlíteniük. 
Eredmény, E csoport, 2. forduló: Japán – Costa Rica 0-1 (0-0). 
Al-Rajjan, Ahmad bin Ali Stadion, 41.479 néz , vezette: Michael Oliver (angol). 
Gólszerz : Fuller (81.). 
Sárga lap: Jamane (44.), Itakura (84.), illetve Contreras (41.), Borges (61.), Calvo (70.), 
Japán: Suicsi – Miki (62. Karu), Ko, Maja, Juto (46. Hiroki) – Vataru, Hidemasza – Ricu 
(67. Junya), Dajcsi, Juki (82. Takumi) – Ajasze (46. Takuma). 
Costa Rica: Navas – Fuller, Duarte, Waston, Calvo, Oviedo – Gerson Torres (65. Agui-
lera), Borges (89. Salas), Tejeda, Campbell (90+5. Chacon) – Contreras (65. Bennette).

A mai program 
* 17.00 óra: Ecuador – Szenegál 
(A csoport) 
* 17.00 óra: Hollandia – Katar 
(A csoport) 
* 21.00 óra: Irán – Amerikai Egye-
sült Államok (B csoport) 
* 21.00 óra: Wales – Anglia (B cso-
port) 
A mérk zéseket a Román Televízió 
és az M4 Sport közvetíti. 

Jegyz könyv 
E csoport, 2. forduló: Spanyolország – Né-
metország 1-1 (0-0). 
Al-Hor, al-Bajt Stadion, 68.895 néz . Ve-
zette: Makkelie (holland). 
Gólszerz k: Morata (62.), illetve Füllkrug 
(83.). Sárga lap: Busquets (44.), illetve Keh-
rer (37.), Goretzka (58.), Kimmich (60.) 

Spanyolország: Simon – Carvajal, Rodri, 
Laporte, Alba (82. Balde) – Gavi (66. Nico 
Williams), Busquets, Pedri – Ferran Torres 
(54. Morata), Asensio (66. Koke), Olmo. 
Németország: Neuer – Kehrer (70. Kloster-
mann), Süle, Rüdiger, Raum (87. Schlotter-
beck) – Goretzka, Kimmich – Gnabry (85. 
Hofmann), Gündogan (70. Sané), Musiala – 
Müller (70. Füllkrug).
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket december 15-éig a 
Népújság címére (Dózsa György u. 9. szám) beküld k közül két személy egy-egy 
könyvet nyer. A pályázati szelvényt – a pályázat címével együtt – kérjük kivágni és a 
borítékra ráragasztani. 

A NOVEMBERI ÉVFORDULÓK (3.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Józsa Balnka-Sarolta,  
Marosvásárhely, Cuza Vod  u. 

Sándor József,  
Marosvásárhely, Nárcisz u.  

A pályázati rejtvény megfejtése: 
VASVÁRY; SZÉNÁSSY; PYRKER; BARTHOLDY;  

SCHEDIUS; BOÉR 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a november 25-i  

számból: 
 

Ikrek:  
A szépfiú 
 
Skandi:  
A jóllakott száj hamar meg- 
feledkezik a jótev r l.
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Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro
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A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt 
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Jack Kerouac amerikai író 
egyik regényének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Barackérés idején 
 

Miután a székely atyafi nem haj-
landó megmondani az orvosnak, 
hogy naponta mennyit iszik, az 
orvos azt mondja: – Tanácsolom, 
hogy minden fél deci pálinka he-
lyett egyen meg egy barackot. 
A székely: … 
 

(a válasz a rejtvényben) 

1

2 C

2 A

VÍZSZINTES: 1. Angol mérnök, fizikus, 150 éve hunyt el (William). 7.
Építészmérnök, régész, 150 éve született (János). 9. Id sebb n  (nép.). 10. Község régi
része. 11. Olasz építész, 450 éve halt meg (Galeazzo). 16. Mint. 18. Vízi állat. 19. A
föld fels  rétege. 20. Feltett szándék. 22. Szolmizációs hang. 23. Svájci író (Claude). 24.
Bánat. 25. Igeképz . 26. Forma. 28. Páratlan kerti zöldség! 29. Szürke kemény fém. 31.
Három (olasz). 33. Japán drámai m faj. 34. A vas vegyjele. 35. Francia arany. 36. Air
India (röv.). 37. Két személy alkotja. 39. Isten … (a hun királyra mondták). 42. Nagyobb
helyiség. 45. A gallium vegyjele. 46. Ékkel rögzít . 48. Bosszút áll. 50. Kíméletlenül
pusztító, romboló. 52. A himnuszunk zenéjének szerz je (Ferenc). 54. Csata, küzdelem.
56. A magyar gyáripar egyik f  alakja, 100 éve halt meg (Manfréd, báró). 57. Nagy-
birtokos, Mária Terézia bizalmasa, 300 éve született (Pál, gróf). 

FÜGG LEGES: 1. A rádium és a jód vegyjele. 2. Oda-vissza n i név. 3. Fejünk
tartója. 4. Kábítószer. 5. Ibsen drámája. 6. Spanyol és francia autójel. 7. Perzsa uralkodói
cím. 8. Idegen Klára. 11. Autonóm terület (röv.). 12. Tinódi … Sebestyén. 13. Nagy …
(Méhes György igazi neve). 14. Sapienti … (A bölcsnek elég). 15. A sóhaj határai! 17.
Kárt okoz. 20. Gépkocsi. 21. Kopasz. 23. Angol kritikus és költ , 200 éve született
(Matthew). 24. El tag: kett . 27. Teljesen beborít. 29. H sök … (Budapest része). 30.
Mártás része! 31. Állat (német). 32. Francia orgonatanár, 200 éve született (César Au-
guste). 34. Hosszú nyel  kis balta. 36. Az Aare francia neve. 38. Gally. 40. Hideg évszakra
vonatkozó. 41. Föníciai bet . 43. Táplál. 44. Csatahely (1241). 47. Svéd aprópénz. 49.
Idegen tó. 51. Duett része! 53. Himfy névjele. 55. Üres rés! 

L. N. J.



A Marosludasi 1-es Számú Techno-
lógiai Líceum diákjai egy része új 
kihívás elé néz. Az Örökségünk őrei 
kulturális örökségvédelmi verseny 
keretében páratlan lehetőség adó-
dott a helyi műemlékek megmenté-
sére és népszerűsítésére. Diákjaink 
a magyarózdi Radák-Pekri-kastélyt 
vették „védelmükbe”.  

A verseny szabályzatának eleget téve 
egy hatfős diákcsapatra és egy vezetőta-
nárra hárul az a feladat, hogy a Marosludas 
közelében található műemlék helyzetére és 
állapotára felhívja a figyelmet. A kastély 
megmentésének folyamata már elkezdő-
dött, jelenlegi tulajdonosa, a Bonus Pastor 
Alapítvány irányítása alatt. A kastély ál-
lagmegóvási munkálatainak megkezdése 
előtt az épület romos állapotban volt. A te-
tőzet 50-60%-ban hiányzott az épületről. 
A legnagyobb kárt az egykor stukkódíszí-
téssel borított emeleti fafödém elkorha-
dása és a vakolat alatti falfestmények 
eltűnése jelenti. Elpusztultak az emeleti 
termek barokk és klasszicista festett meny-
nyezetei is, megroggyantak a földszinti 
boltozatok, tovább nyíltak a falak repedé-
sei. Az újrafedés 1998 nyarától 2001 nya-
ráig tartott. Mivel a teljes tetőszerkezetet 
újjáépítették, az emeleti termek mennye-
zete is lebontásra került. A felújítást főleg 
külföldi támogatásokból fedezték. A mun-
kálatokat részben saját kezűleg, részben 
ugyancsak külföldi munkacsoportok segít-
ségével vitték végbe. A tervek szerint kon-
ferenciaközpontot alakítanak ki benne. Az 
épületegyüttes felújított magtárában 2005-
től terápiás otthon működik, amely a szen-
vedélybetegek számára nyújt menedéket 
és gyógyulási lehetőséget. 

Habár a kastély tetőszerkezete teljesen 
újjáépült, sajnos csak részben oldódott 
meg az épület romlásának megállítása. 
Mind a külső, mind a belső falszerkezetek 
teljes restaurálásra szorulnak, amit az ala-
pítvány és a helyi közösség önerőből nem 

tud megvalósítani. Ezért olyan támogatá-
sokra lenne szükség, valamint olyan pá-
lyázatok indítására, amelyek reális 
segítséget jelentenének a kastély régi pom-
pájának és fényének visszaállításában.  

Kötelező tevékenység a műemlék nép-
szerűsítésére a csapatok számára novem-
ber 4. és december 4. között rendezvény 
szervezése, amely november 19-én, szom-
baton meg is történt. Csapatunk versdél-
utánt szervezett, ahol fellépett helyi 
néptáncegyüttesünk egy része, a Hajdina, 
a Haricska zenekar muzsikált. A résztve-
vőket fánkkal és forró teával kínáltuk, 
mágneseket árultunk, a szerzett összeget 
pedig az alapítványnak adományoztuk. 
Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a lá-
togatóktól, a falubeliek örültek, hogy a 
kastély újra életre kelt. Lelkesen hallgattuk 
az idősebbek és fiatalabbak rendezvé-
nyünkkel kapcsolatos véleményét, meg-
jegyzéseit, valamint azokat a tanácsokat, 
amelyek a kastély megmentéséhez kap-
csolódtak. Az eseményen kb. 80-an vettek 
részt. Tapasztalataink szerint sokak szív-
ügyévé válhat a kastély, ha a közeljövőben 
nagyobb népszerűsítésre kerül sor. Van 
igény a kultúrára, van igény épített örök-
ségünkre. Néhány nappal később egy 60 
fős diákcsoporttal a terápiás otthonba lá-
togattunk, amely a már említett újjáépített 
magtárban működik. Látogatásunk célja 
az volt, hogy felhívjuk a diákok figyelmét 
a káros szenvedélyek elkerülésére. Beszél-
gettünk, tapasztalatokat szereztünk, az 
épületegyüttesről újabb információkkal 
gazdagodtunk. Távozás előtt benéztünk a 
kastélyba is, ahol rövid bemutatóra került 
sor és néhány fotó is készült.  

Köszönjük a Bonus Pastor Alapítvány-
nak a támogatást és az együttműködést, 
köszönjük a szülők és tanárok segítségét.  

Az érdeklődők a Facebookon követhe-
tik tevékenységünket a Radák-Pekri-kas-
tély oldalon. 

Szente István vezetőtanár 

A magyarózdi kastély 
Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket!  

A Romániai Magyar Demokrata Szövet-
ség 2012-ben indította útjára a szór-
vány cselekvési terve részét képező 
Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy 
műemléket! programot. A vetélkedő 
célja, hogy felhívja a figyelmet épített 
örökségünkre. A verseny keretében Er-
dély több településéről származó di-
ákcsapat méri össze tudását, 
tehetségét, és mutatja meg, hogy miért 
érdemes a homlokzatok felé irányítani 
tekintetünket.  

Amikor műemlékvédőkről beszélünk, min-
denki a 60+ generációra gondol. Ellenben akkor 
van esélye az épített örökségünknek fennma-
radni, ha valamit nyújt a fiatalabb generációnak 
is. Fontos az is, hogy az ifjak, a gyerekek meg-
ismerjék, ugyanakkor megszeressék és tisztel-
jék, amit az elmúlt ezer évben itt, Erdélyben 
teremtettünk. A fiatal generáció egészen más 
szemmel néz egy koros épületet, más szemszög-
ből elemzi. E verseny által eljuttatják az átlag-
emberhez is, hogy miért fontos az épített 
örökség. Még a politikusoknak is felhívhatják a 
figyelmüket, hogy igenis a XXI. században a 
tizen-, huszonéves diákoknak is fontosak ezek 
az épületek, és nem lehet őket büntetlenül fel-
darabolni vagy elhanyagolni, hanem elvárják, 
hogy ezekre az épületekre odafigyeljenek. A 
műemlékvédelem nem a szakemberek kivált-
sága, és nem is korhoz kötött kötelezettség. Ezt 
bizonyítja a dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu 
Elméleti Líceum hét tanulója is, akik a Dicső-
szentmártoni Vármegyeház Őrei névvel csapatot 
alkottak, és ,,örökbe fogadták” a hajdani dicső-
szentmártoni vármegyeházat, a jelenlegi Tech-
nológiai Líceumot, amely ideiglenesen helyet ad 
a fentebb említett középiskola magyar tagozatos 
tanulóinak is, míg iskolájukat felújítják. A ver-
seny során a műemlék eszmei értékét kidombo-
rító projekttel teszik láthatóvá az ingatlant, 
amely mellett hajlamosak vagyunk elsietni úgy, 
hogy nem is vagyunk tisztában azzal, hogy mi-
lyen titkok, történetek lapulnak a falak mögött. 
A kis csapat különböző évfolyamok humán és 
reál osztályainak diákjaiból áll, amely Béres 
Ilona történelem szakos tanárnő javaslatára ala-
kult, és odaadó irányításával működik. A tanulók 

– Costea Daria, Berecki Izabella, Bényi Andrea, 
Asztalos Gyöngyi, Dezső Szabolcs, Gedő Bo-
tond, Barabás Örs – először a választott épület-
hez köthető emlékek, történetek kutatásának 
láttak neki. A munka a jelenlegi díszteremben, a 
hajdani bálteremben kezdődött, majd a doku-
mentáció böngészésével folytatódott. Az 1870-
es években végrehajtott vármegyerendezés 
során Dicsőszentmárton közigazgatási központ, 
Kis-Küküllő vármegye székhelye lett. Ez pedig 
meghatározta a helység városi törekvéseit. A 
vármegye két tevékeny főispánja: gr. Bethlen és 
Sándor János irányításával, illetve Alpár Ignác 
műépítész tervei alapján elkezdődik a tulajdon-
képpeni városépítés korszaka. Ebben az idő-
szakban fontos létesítmények épülnek, a 
közigazgatási és a polgári élet intézményei: ka-
szinó, polgári iskola és megyei kórház. 1890-
ben elkészült az új, monumentális megyeháza. 
Az épület egyik érdekessége a sok közül az, hogy 
ablakainak száma megegyezik az év napjainak 
számával, a termek száma pedig az év heteinek 
számával (52). A klasszicizáló és barokk stílusú 
épület a korabeli Erdély egyik legszebb várme-
gyeháza volt. A vármegyeház jelenlegi helyén 
volt a cigányszer, cigány hurubákkal. Ezeknek ki-
lakoltatása és lebontása után kezdetét vette a nagy 
munka. A teljes épület alatt pince található, infor-
mációink szerint az első közpince Erdélyben, 
ahol a XX. század elején a legmodernebb tech-
nológiát használták Európában. 1948-tól az épü-
letben szakiskola, majd szakközépiskola 
működik. A tárgyi emlékek megismerésére, rész-
letekre próbálnak odafigyelni, ezek után kutatni. 
Eddigi munkájuk során felkutatták az épület 
múltját (adattárból, idős emberektől, ismerősök-
től), az épület minden zegzugát meglátogatták, 
idegenvezetést vállaltak, interjút készítettek,  
Facebook-oldalt indítottak, fotóztak, videót állí-
tottak össze, a helyi médiában voltak jelen, rajz-
versenyt hirdettek. De ezen túlmenően tervükben 
van lépéseket tenni a műemlék megóvása érde-
kében is, a többi más elképzelés mellett. A diáko-
kat a felnőttek nem hagyták magukra, ugyanis a 
szülők, ismerősök, az iskola vezetősége és tanári 
kara segítségükre volt és van. Sok sikert kívánunk 
nekik, és eredményes munkát! 

Barabás Annamária-Jutka tanítónő  

A dicsőszentmártoni Vármegyeház őrei 
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Furcsa azt hallani, hogy egy 500 éves 
műemlék templom „gazdát cserélt”. 
Mégis nemrégiben Dicsőszentmárton 
környékén elterjedt a hír, miszerint az 
ádámosi unitárius templomot örökbe 
fogadták, és nem is akárkik, hanem 
diákok és vezetőtanáruk. 

2012-ben hirdette meg az RMDSZ az 
Örökségünk őrei nevű, tanulóknak szóló 
programot, amelynek célja, hogy vállalkozó 
kedvű diákcsoport „örökbe vesz”, azaz felka-
rol egy-egy erdélyi műemléket, s azt bizo-
nyos versenyfordulók által megismeri és 
másokkal is megismerteti. 

Idén a dicsőszentmártoni Andrei Bârseanu 
Elméleti Líceum hat tizenkettedik osztályos 
diákja Időutazók – Dicsőszentmárton néven 
csapatot alkotott, és örökbe fogadták az ádá-
mosi unitárius templomot.  

November 19-én, szombaton az ádámosi 
unitárius templomban rendhagyó idegenve-
zetésre került sor, amelyre az örökbefogadók 
lelkesen készültek. Miklós Sándor a tevé-
kenység logisztikai megszervezésének egyik 
nélkülözhetetlen tagja volt, Molnár Anett 
pedig csodálatos fotókon örökítette meg a ta-
lálkozást. 

Az esemény nem volt korfüggő, ezért a 
több mint ötven jelenlevő minden korosztályt 

képviselt, óvodásoktól szépkorúakig. Az egy-
begyűlteket Fülöp Erika-Anna vezetőtanár, 
majd Fülöp Dezső-Alpár, a műemlék temp-
lom lelkésze köszöntötte. Ezt követte a kis 
csapat munkája. László József Attila bemu-
tatta az Időutazók – Dicsőszentmárton csa-
pattagjait, summázta az esemény lépéseit. 

Vinca Denisa a templomfalra kivetített  
slideshow segítségével vezette végig a láto-
gatókat a templom több mint 500 éves törté-
netén. Ezek után a jelenlevőket interaktív 
módon vonták be a templom múltjába. A ver-
seny, amelyet Barabás Norbert és Székely 
László Eduárd csapattagok irányítottak, két 
részből állt: először „egyéniben” minden 
résztvevő tíz kérdésre válaszolt a műemlék 
épületről hallottak és látottak alapján, majd 

négyes csapatokba tömörülve rövid jelenetet 
kellett bemutassanak három-három, a temp-
lommal kapcsolatos szó felhasználásával. A 
szavakat sorshúzással kapták meg. Nem volt 
hiány ötletességben, jókedvben sem, mert 
ifjak és meglettebb korúak egyaránt élvezték 
az „ad hoc” színészek produkcióit. A nyerte-
seket egy ökumenikus zsűri választotta ki. 
Tagjai voltak: Jenei Bernadett katolikus diák-
lány, Dobai Izabella református lelkésznő és 
Miklós József, az unitárius egyházközség 
gondnoka. A nyertesek egy-egy medált kap-
tak ajándékba.  

Valójában mindannyian nyertesek voltunk, 
mert templomunkról hallhattunk, tanulhat-
tunk, s a műemlék istenházában tartalmas, 
kreatív, szórakoztató időt tölthettünk együtt. 
A szellemi munka után pihenésképpen a csa-
pattagok üdítővel és cukorkával kedvesked-
tek vendégeiknek, mindenkinek 
megköszönve a segítséget és a támogatást. 

Az esemény záróakkordjaként Fülöp 
Dezső Alpár tiszteletes úr vezetésével torony-
túra következett. Ezt a nem éppen egyszerű 
feladatot már nem mindenki vállalhatta fel, 
egyesek szomorkodva tekintettek mászni 
tudó társaikra. Aki feljutott a harangok ma-
gasságába, a szél ellenére gyönyörködhetett 
a kilátásban, és újabb titkoknak lehetett meg-
ismerője. 

Az Időutazók csapata  

Időutazás Ádámoson 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ sírhely a Jeddi úti temető-
ben. Tel. 0743-300-666. (17393-I) 

ELADÓ héjatlan tökmag és hidegen 
préselt napraforgóolaj. Tel. 0747-480-
255. (sz.-I) 

ELADÓ dió. Tel. 0754-346-123. (17974) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-124-
154. (17920-I) 

LAKÁS 

ELADÓ családi ház Sáromberkén, a 
Fő úton: 4 szoba, garázs, 800 m2 te-
rület. Tel. 0745-567-107. (17600-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (17663) 

KÉTSZOBA-ÖSSZKOMFORTOS, 
bútorozott tömbházlakás kiadó. Tel. 
0752-833-612. (17903-I) 

KIADÓ külön bejáratú szoba egy 
személy részére. 500 lej/hónap. Tel. 
0771-677-830. (18000-I) 

ELADÓ kisebb magánház egyedül 
az udvaron, 166 m2 telekkel főtéri zó-
nában. Irányár: 75.000 euró, alkud-
ható. Tel. 0744-645-348. (18001-I) 

ELADÓ harmadik emeleti, azonnal 
beköltözhető, 2 szobás tömbházla-
kás a Kövesdombon, a Parângului 
utcában. Irányár: 58.000 euró, alkud-
ható. Tel. 0755-309-832. (18001-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármi-
lyen javítást, festést, szigetelést, csa-
tornajavítást, teraszkészítést. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (17641-I) 

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 
60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-
meket, biztosítja a szállítást. Tel. 
0755-517-698. (23283-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17743) 

HEGESZTŐGÉPEK javítása. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

VILLANYSZERELÉS: épületi, gépé-
szeti, monofázisú, háromfázisú. Tel. 
0740-708-157. (15723-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(12995-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést, belső építkezési munkát. Tel. 
0749-543-104. (12995-I) 

VÍZSZERELÉS, villanyszerelés, javí-
tások. Tel. 0774-574-527. (17886-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (17885-I) 

FAVÁGÁST, bokorvágást vállalunk. 
Tel. 0770-621-920. (17885-I) 

TÉVÉ, mosógép, háztartási gép javítását 
vállalom a kliens lakásán. Tel. 0740-527-
205. (17925) 

KIADÓ 20 m2-es helyiség központi 
zónában, csendes tevékenységre, 
díjmentes parkolási lehetőséggel, 
olcsón. Tel. 0740-180-058. (17963) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17967-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Fájó szívvel emlékezünk no-
vember 30-án, halálának 20. 
évfordulóján SZABÓ 
ZOLTÁNRA, az önfelál-
dozó, drága jó apára, 
gondoskodó, szerető nagy-
apára. 
Emléked örökké szívünkben 
őrizzük. Nyugodj békében!  
Torontóból szerető fiad, 
Lóránt, felesége, Gabriella, 
unokáid: Boglárka és Bence. 
(sz.-I) 

Múlnak a napok, telnek az 
évek, de mi soha nem 
felejtünk el téged. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
december 2-án a székelyberei 
NAGY SÁNDORRA halálának 
20. évfordulóján. Emlékét 
megőrzi felesége, leánya, két 
unokája és azok családja. 
(17984) 

Elmentél hirtelen tőlünk, nem 
látunk többé, de szívünkben 
mindörökké élsz. Tudom, már 
nem gyötörnek a földi gondok, 
kívánjuk, légy boldog 
mindörökké odafent. 
Fájó szívvel emlékezünk 
november 30-án, halálának 2. 
évfordulóján a nyárádszent-
lászlói születésű volt 
marosvásárhelyi lakosra, 
SIMON ALBERTRE (Berci). 
Emlékét örökké szívünkben 
őrizzük. Nyugodjon békében!  
Felesége, két lánya és két 
unokája: Dani és Rebeka, 
testvérei és rokonai. 
Akik ismerték és szerették, 
gondoljanak rá kegyelettel! 
(17910-I) 

Szomorú emlék november 30., 
SIMON ALBERT (Berci) halá-
lának második évfordulója. 
Sokat gondolunk rád. 
Húgod, Edit, bátyád, Árpád és 
családjuk. (17973-I) 

Ezen a napon emlékezünk a 
mezőcsávási NAGY 
ISTVÁNRA halálának 45. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Emlékét őrzik szerettei. 
(17986-I) 

Úgy mentél el, mint a madár, 
elköszönni már nem tudtál. 
Tiéd a csend és a nyugalom, 
miénk a könny és a fájdalom. 
Emléked szívünkbe zártuk. 
November 30-án hunyt el  
BALOGH KÁROLYNÉ szül. 
KOCSIS ILONA. Emlékezik 
szomorú szívvel leánya, Irma 
és családja. (18005) 

A Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály közleménye 
2022. december 13-án 12 órai kezdettel az intézmény a Köztársaság utca 30. szám alatti székhelyén nyilvános 
árverést szervez az alábbi ingóság értékesítésére:  
2004-es Mercedes A180 személygépkocsi,  kikiáltási ár 4450 lej; az ár nem tartalmazza a héát.  
A pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 207-es törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i) 
pontjánál szereplő előírások értelmében felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a 
meghirdetett ingóságra, hogy értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
A fent említett jogszabály 250. cikkelye 4. bekezdésének j) pontja, valamint  7. bekezdése értelmében a liciten 
való részvételhez az ajánlattevők legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: 
a vásárlási ajánlatukat, a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló iratot – a pénzt a 
Dicsőszentmártoni Kincstárba az IBAN RO02TREZ479506701XXXXXXX számlára kell átutalni, címzett a  
Maros Megyei Közpénzügyi Hivatal, Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, adószám 4322696 –, vagy 
banki  garancialevelet a kikiáltási ár 10%-át kitevő összegről, az ajánlattevőt képviselő személy nevére 
meghatalmazást, romániai jogi személyek a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési okirat másolatát, külföldi jogi 
személyek a bejegyzési okirat román nyelvű fordítását, romániai magánszemélyek a személyazonossági 
igazolvány  másolatát, ahhoz, hogy a megszabott helyen és időben részt vehessenek az árverésen.   
Az árverésről szóló közlemény  kifüggesztésének időpontja: november 29. A közleményt kifüggesztik a 
Dicsőszentmártoni Adó- és Pénzügyi Osztály, a Küküllőszéplaki Polgármesteri Hivatal, az adós cég székhelyén, 
és megjelenik a Közpénzügyi Minisztérium weboldalán is.    
Bővebb felvilágosítás a székhelyen, az adóbegyűjtő és végrehajtói irodában (Şandor Ioan ellenőr) vagy a 
0265/443-312-es telefonszámon.  

Kaisser Adriana osztályvezető

REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZSKAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-
BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 0745-
379-638. (66289-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. 
(66289-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, 
szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (66256-I) 
KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETT és SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST a 2022. 
december – 2023. március közötti időszakra. Tel. 0722-393-213. (23307-I) 
CUKRÁSZLABORBA ügyes kezű személyeket keresünk. Tel. 0745-668-883, e-mail: 
jutkams@yahoo.com. (17866-I) 
A GOLD GYM EDZŐTEREM egyetemi végzettséggel rendelkező SZEMÉLYI EDZŐT keres. Tel. 0745-
816-146. (23315-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT 

 
Közlemény 
 
A MAROS MEGYEI TANÁCS, a „DJ153G Mezőszengyel (DJ151) – Mezőbodon megyei út 
kiszélesítése a 0+000-9+800 kilométerszelvények között (Maros megye)” projekt ti-
tulárisaként értesíti az érdekelteket a besorolási szakaszról szóló döntés meghoza-
taláról a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség által: a környezetre való hatás 
értékelése nélkül kivitelezésre javasolják a fenti projektet Maros megyében, Mező-
szengyel és Mezőbodon községekben. 
A besorolási döntés tervezete és az azt megalapozó indoklás tanulmányozható a 
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. alatti 
székhelyén hétfőn 9–15 és keddtől péntekig 9–12 óra között, valamint a 
http://.apmms.anpm.ro internetes címen.  
Az érdekeltek a besorolási döntés tervezetével kapcsolatos megjegyzéseiket/ellen-
vetéseiket elküldhetik a környezetvédelmi ügynökséghez a közleménynek a Maros 
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán való közzétételétől számított 
10 napos határidőn belül. 
 

Az ELNÖK nevében  
Szász Zoltán Tibor    Paul Cosma 
megyemenedzser     FŐJEGYZŐ 

Ovidiu Georgescu 
ALELNÖK 

 



ELHALÁLOZÁS 

 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett férj, édesapa, testvér, após, 
rokon és jó barát, 

KÖRMÖCZI ATTILA 
méltósággal viselt betegség 
után, 76 éves korában visszaadta 
lelkét Teremtőjének. 
Temetése november 30-án, szer-
dán 12 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 

A gyászoló család. (17993-I) 
 
 
Mély megrendüléssel veszünk 
végső búcsút a szeretett apatárs-
tól, 

KÖRMÖCZI ATTILÁTÓL. 
Emlékét örökre szívünkbe zárjuk. 

Erzsike és Betty. (17994-I) 
 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, nagytata, test-
vér, 

BODONI ZOLTÁN KÁLMÁN 
életének 71. évében, november 
27-én tragikus hirtelenséggel el-
hunyt. Temetése november 30-
án, szerdán délután 3 órától lesz 
a katolikus temető alsó kápolná-
jából.  

A gyászoló család. (-I) 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 

szeretett édesanya, nagymama, 

anyós, testvér, anyatárs, déd-

mama,  

özv. MOLDOVÁN ANNA  

szül. Demeter Anna  

életének 81. évében, folyó hó 27-

én csendesen megpihent. Drága 

halottunk temetése november 

30-án, szerdán 13 órakor lesz a 

marosvásárhelyi római katolikus 

temetőben. Emléke legyen áldott, 

nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (-I) 

 

 

 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-

rető feleség, édesanya, rokon, 

szomszéd,  

SZILÁGYI MARGARETA  

életének 89. évében folyó hónap 

27-én csendesen megpihent. A 

gyászszertartás november 30-án, 

szerdán 13 órakor lesz a reformá-

tus temetőben. Nyugodjon béké-

ben, emléke legyen áldott! 

Gyászolói. (-) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély együttérzéssel osztozunk 
szeretett barátunk, Körmöczi 
Zsolt ÉDESAPJA elvesztése 
miatt érzett fájdalmában.  
A barátok. (17995-I) 

Fájdalommal értesültünk BAKÓ 
LÁSZLÓ csoportvezetőnk halá-
láról. 
A búcsú mindig nehéz, de 
sokszorosan nehéz az utolsó 
„Isten veled!” kimondása.  
Hatalmas veszteség érte válla-
latunkat, az Úr magához szó- 
lított egy igaz barátot, kollégát, 
aki nagy tudásával, alázattal 
végezte kiváló munkáját. Most, 
a búcsú pillanatában bennünk 
marad mindaz, amire a távozó 
megtanított.  
Az örök élet reménységének 
vigasztalását kívánjuk szeret-
teinek. 
A WEST GROUP, a 
PLASTERING CONSTRUCT 
munkatársai és kollégája, 
Gábor Zsigmond részéről. 
(17989) 

Megrendülve értesültünk 
BODONI ZOLTÁN hirtelen 
haláláról. Isten nyugtassa 
békében! 
Vigasztalódást kívánunk a 
gyászoló családnak. 
Imi, Gerty, Anna Timy. (-I) 

 

EMLÉKEZTETŐ 
2022. november 26-án múlt 19 
éve annak, hogy a Farkaslakán 
született  

MIKLÓS JÓZSEF  
nyelvtudós, tanár  

életének 63. évében tragikus 
balesetben elhunyt. A nyelvek 
kolosszusa hirtelen halálával 
nagy  űrt hagyott Csíkszereda, 
a Székelyföld szellemi életében. 
Sajnos magával vitt igen sok, 
eredeti, addig nem közölt 
szellemi értéket, le nem írt 
enciklopédiát, ha csak azt a 15 nyelvet említjük, amelyet tolmács- 
és fordítói szinten írt és beszélt. A csíkszeredai Márton Áron 
Gimnázium 2004-es Évkönyve nagyszerűen, 37 oldalon méltatta a 
kiváló tanáregyéniség életútját, sokoldalú tudományos munkáját. 
A tudós tanár évtizedeken át küzdött azért, hogy az európai népek 
nyelve és kultúrája közkinccsé váljon a Székelyföldön, elsősorban 
a tanulóifjúság számára, de azért is, hogy Európa népei ismerjék 
minél jobban a székelyek múltját, jelenét, sajátos törekvéseit. 
Köztudott a felbecsülhetetlen lexikális tudása. Ennek csak kis 
részét sikerült megjelentetni, három kiadványban: Európai 
nyelvek, Nyelves világ és Csíki lexikon.  
Miklós József tanár állandóan fordított a helybélieknek, vitték 
tolmácsként külföldre az akkori hatósági küldöttségek, 
idegenvezető volt a különböző kulturális és sportrendezvényeken 
szerte Európában. Ezekről az útjairól rendszeresen beszámolt a 
napilapokban és a szakfolyóiratokban. Több írása jelent meg 
nyelvtörténeti, etimológiai, etnográfiai és turisztikai témával. 
Mint még egyedül élő testvére, Tamás, írott hagyatékának 
gondnoka, elindítottam a marosvásárhelyi Multinvest Cégcsoport, 
a Gogolák házaspár műszaki-anyagi támogatásával, Miklós Tibor, 
unokaöccse szerkesztői segítségével MIKLÓS JÓZSEF összes 
műveinek három átfogó kötetben való kiadását, amelyek magukba 
foglalják az eddig megjelent és a többi számos írását a következő 
címen: Nyelvek világa; Szépirodalmi hagyaték; Útleírások, 
művelődéstörténeti jegyzetek. 
Reméljük, hogy 2023-ban ezek a kötetek meg fognak jelenni. 
A farkaslaki temetőben levő síremléked előtt, immár közel két 
évtizede, kegyelettel adózik testvéred, unokatestvéreid és számos 
más rokonod, volt munkatársaid, tanítványaid, több székelyföldi 
és anyaországi barátod és tisztelőd. 
MIKLÓS JÓSKA, emléked tovább őrizzük szívünkben! Isten 
nyugtasson békében! 

Testvérbátyád, Miklós Tamás 
Gogolák Margit és családja 

Miklós Tibor és családja,  
Miklós Ildikó, gyerekei és unokái. (17988-I)

 
Szívünkben fájdalommal emlé-
kezünk  

Marosszentkirály volt 
alpolgármesterére,  

KÁDÁR GYÖRGYRE  
halálának 11. évfordulóján. 
Emlékét őrzi felesége, fia, lánya, 

veje és unokái.  
(17990-I)
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„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, pihen a kéz, mely értünk 
dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott, örökre élni fogsz, 
mint a csillagok.” 
Fájdalommal teli szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édesanyánk, 
nagymamánk, dédmamánk, rokon, ismerős, 

özv. SZABÓ ILONA-MÁRIA 
szül. Márton  

életének 83. évében csendben örökre eltávozott. 
Drága halottunk temetése folyó év november 30-án, szerdán 11 
órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben, unitárius 
szertartás szerint. 
Drága emléke szívünkben örökre velünk marad. 

Búcsúznak tőle lányai: 
Éva és Zsuzsa, unokái, dédunokái,  

veje, Keith és Zsolt.  
(18002-I) 
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A Marosvásárhelyi Közszállítási Rt. 
válogatást szervez 

AUTÓBUSZSOFŐRÖK alkalmazására  
közúti személyszállításra. 

Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány, 
– érvényes szakmai tanúsítvány (atestat). 
Az állás megpályázásához a kérvényt, az önéletrajzot, a haj-

tási jogosítvány és az érvényes szakmai tanúsítvány fénymáso-
latát a cég székhelyén kell benyújtani: Marosvásárhely, Béga 
utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15 óra között, vagy  
a resurseumane @transportlocal.ro e-mail-címre elküldeni. 

További információ a 0265/269-077-es telefonszámon.

 Közlemény 
Marosvásárhely megyei jogú város 

(Maros megye) tájékoztatja az érdeklődő-
ket, hogy benyújtotta a városhoz tartozó állami erdőalap erdőgazdál-
kodási tervét a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez 
(APM) a környezetvédelmi engedély megszerzése érdekében. 

A javasolt terv lehetséges környezeti hatásaira vonatkozó informá-
ciók tanulmányozhatók a http://apmms.anpm.ro honlapon legkésőbb 
2022. december 12-ig. 

A javaslatokat/észrevételeket írásban lehet benyújtani ugyanezen 
idő alatt a Marosvásárhelyi Környezetvédelmi Ügynökséghez postai 
úton annak Hídvég utca 10. szám alatti székhelyére, valamint az  
office@apmms.anpm.ro e-mail-címre. 

Tisztelettel, 
Mureşan Vasile Mihai,  
az ADP aligazgatója 


