
Milliárdok a ködben 
Múlt év végén első látásra merészet lépett a kormány, amikor úgy 

döntött, hogy extra profitadót vet ki az olaj- és gázvállalatokra. Ám 
úgy tűnik, a gyakorlatilag osztrák kézben levő hazai olajtársaság 
megsarcolására kitalált rendeletet elszabták, így a remélt költség-
vetési pluszbevételből ötmilliárd lejnyi elúszni látszik. Ráadásnak ez 
a konfliktus más oldalon is visszaüthet, és mindez nemcsak a politi-
kusoknak kellemetlen, hanem végeredményben az adófizetőknek is. 

Az extra profitadót kivető rendeletet az óesztendő utolsó napjai-
ban fogadta el a kormány, majd januárban az olajtársaság bejelen-
tette, esze ágában sincs megfizetni ezt az adót, mivel nem esik a 
hatálya alá. Okos kormányunk úgy kalkulált, hogy a célkeresztbe 
vett energiacégek gáz- és olajtermelésből, illetve finomításból szár-
mazó extra nyereségét adózza meg, ha ezekből a tevékenységekből 
származik az adott vállalat bevételének több mint háromnegyede. 
Ám a piaci adatokból úgy tűnik, hogy labancék áramtermelésből is 
óriásit kaszáltak a múlt év végén, és onnan adódik a nyereségük több 
mint negyede, ezért vitatják, hogy érvényes-e rájuk egyáltalán a ren-
delet. Egyelőre ott tartunk, hogy a cég és a pénzügyminiszter nyilat-
kozatokban üzengetnek egymásnak, a vita akkor mérgesedhet jobban 
el, amikor lezárják a tavalyi pénzügyi évet, mert az adatok akkor 
lesznek véglegesek. De eléggé arra hajlanak a dolgok, hogy a tevé-
kenységi körök és bevételi arányok körüli bűvészkedéssel a kormány-
nak sikerült kidobnia az ablakon ötmilliárd lejnyi költségvetési 

Három helyszínen szereltek fel a napokban sebességet mu-
tató kijelzőket a Marosszentgyörgyön áthaladó forgalmas fő-
úton, ahol szinte nem telik el hét, hogy ne történne közúti 
baleset. Sófalvi Szabolcs, a község polgármestere szerint a fő 
gondot a gyorshajtás okozza, emiatt bíznak abban, hogy a fi-
gyelmeztető jelzések lassításra bírják a gépkocsivezetőket, 
ugyanis az állóradarok felszerelését jelenleg a romániai tör-
vények nem teszik lehetővé.   

Újabb előrelépés történt a marosszentgyörgyi közlekedésbiztonság te-
kintetében – közölte a hírt a napokban közösségi oldalán Sófalvi Sza-
bolcs polgármester, miután az Országos Útügyi Hatóság kedvezően 
véleményezte a kérésüket, és sikerült három sebességkijelzőt felszerelni 
a Marosszentgyörgyön áthaladó rendkívül forgalmas főútra, majd előre-
láthatólag néhány napon belül üzembe is helyezik ezeket. 

A járművek sebességét jelző digitális pannókat és a hozzájuk tartozó 
videókamerákat a Maros Megyei Rendőrség közlekedésrendészeti osz-
tályával való egyeztetés után szerelték fel három olyan helyszínre, ahol 

„Kultúránk 
egy kis szeletéről 
sem szabad  
lemondanunk” 
Bár főkonzulátusunk elsődleges tevé-
kenysége a klasszikus konzuli feladat-
körökhöz kötődik, mint minden 
külképviseletnek, nekünk is vannak 
kulturális diplomáciai feladataink. A 
diplomácia egyébként mindig hasz-
nálta a kultúra eszköztárát, az évszá-
zadok során igazából csak a formai 
keretek változtak meg.  
____________4. 
Épített 
örökségünk 
Görgényszentimrén, a falu északkeleti 
sarkában, a hajdani vár romjai alatt ta-
lálható a Rákóczi–Bornemisza-kastély 
épületegyüttese és a hozzá tartozó 
park, melyet északról a Görgény-pa-
taka, keletről pedig az erdő borította 
Várhegy szegélyez. 
____________5. 
Kötelesség 
és küldetés  
A Yorick Stúdió létrehozásakor egy 
olyan színházi alkotóműhelyben gon-
dolkodtunk, ahol bátran kísérletezhe-
tünk, ugyanakkor lehetőséget 
biztosíthatunk a szárnyukat próbálgató 
színészpalántáknak a bemutatko-
zásra.   
____________18.
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Benedek István 

Sebességjelző pannókat szereltek a marosszentgyörgyi főútra 

A gyorshajtás a balesetek fő okozója 
Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Rendkívüli szimfonikus hangversenyt tűz műsorra az Er-
dély TV január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából.  

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus ze-
nekarának koncertjét vasárnap 21.30 órakor követheti a té-
vénéző az Erdélyi Magyar Televízió képernyőjén.  

A hangversenyen elhangzik Robert Schumann a-moll 
gordonkaversenye (op.129), valamint Liszt Ferenc Rá-
kóczi-indulója és a Les Preludes című műve, vezényel 
Sebastian Felea, szólista Octavian Lup gordonkamű-
vész.  

Folytatódik az ökumenikus imahét 
Marosvásárhelyen 
 Marosvásárhelyen ökumenikus imahetet tartanak, amely-
nek anyagát a Minnesotai Egyházak Tanácsa állította 
össze. Január 20-án, pénteken a Keresztelő Szent János-
plébánián Benkő Mihály református lelkész, 21-én, szom-
baton a Gecse utcai templomban Balázs Ferenc római 
katolikus plébános szolgál. A zárónapon, január 22-én, va-
sárnap a Vártemplomban Szénégető István római katoli-
kus plébános hirdeti Isten igéjét. Az alkalmak minden este 
6 órakor kezdődnek. A perselyes adományokat a Maros-
vásárhelyen épülő református iskola építésére ajánlják fel.  

Táncház 
 Az Erdélyi Hagyományok Háza január 20-án, pénteken 
18 órától marosvásárhelyi, Sáros utca 1. szám alatti szék-
helyén 12-18 éves fiataloknak szervez táncházat. Az erdő-
szentgyörgyi Györgyi Tamás és bandája nyárádmenti, 
küküllőmenti, vajdaszentiványi, széki és kalotaszegi tánc-
rendekhez játszik zenét. Mivel kosaras bálról van szó, a 

szervezők várják a résztvevők alkalomhoz illő hozzájáru-
lását, és elvárják, hogy a táncházhoz illő viseletben jelen-
jek meg (lányoknak szoknya, karaktercipő, fiúknak kalap, 
kucsma, lajbi stb.). 

Farsangzáró bál 
A Marosvásárhelyi Női Akadémia február 24-én 19 órától 
farsangzáró bált szervez a marosszentgyörgyi Sólyom 
vendéglőben, az Apolló sósfürdő mellett. Muzsikál Ábrám 
Tibor és zenekara, meghívott előadó dr. Buta Árpád Attila. 
Az est számos meglepetést tartogat. A belépő ára ma-
gába foglalja a vacsorát: az előételt, a főételt, a fagylaltot, 
kávét és az italfogyasztást. Az eseményre alkalmi öltözet-
ben várják a vendégeket. A helyek száma korlátozott. 
Foglalni mindennap 18-21 óra között lehet Koreck Máriá-
nál, telefon 0722-318-605. 

Ádám és Éva kamaszkorban  
Január 21-én, szombat este 6 órától a Kamaszok ifjúsági 
színtársulat a magyar kultúra napja tiszteletére újra elő-
adja az Ádám és Éva kamaszkorban című kamaszszín-
házi produkcióját. Az előadást a vár Kapubástyájában 
mutatják be. A belépés díjtalan, a társulat az adományokat 
szívesen fogadja. 

Három közintézményt korszerűsítenek 
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke és Kovács 
Mihály Levente alelnök Bukarestben aláírták az intézmény 
adminisztratív épületének (Park Szálló), a Maros Megyei 
Múzeum irodaépületének és a Szászrégeni 3-as Számú 
Inkluzív Oktatási Központ hőenergia-hatékonyságát célzó 
projektek kivitelezési szerződéseit. A helyreállítási alapból 
finanszírozott beruházások összértéke több mint 27 millió 
lej, a kivitelezést 2026 közepéig kell befejezni. A munkála-
tok során elvégzik az épületek szigetelését, a fűtésrend-
szer korszerűsítését, a meglévő világítótestek LED-es 
lámpákra való cseréjét, napelempanelek felszerelését, va-
lamint az ajtók és nyílászárók cseréjét. 

1080 munkahelyet ajánlanak  
a megyében  

A Maros Megyei Munkaerő-foglalkoztatási Ügynökség 
szerdán 1080 üres állást hirdetett meg. A munkát keresők 
az anofm.ro honlapon tájékozódhatnak az ajánlatokról. A 
cégek vendéglátóipari munkásokat, kereskedelmi dolgo-
zókat, minőségellenőröket, gépkocsivezetőket, könyvelő-
ket, könnyűipari munkásokat, értékesítési szakembereket, 
asztalosokat, villanyszerelőket, takarítószemélyzetet, mér-
nököket, gyógyszerészeket, projektmenedzsereket és 
szakképzetlen munkásokat keresnek.  

A diszkrimináció fogalma 
és értelmezése Romániában 

A Kemény Zsigmond Társaság január 25-én, szerdán dél-
után 6 órakor tartja következő összejövetelét a Bernády 
Házban. A címben szereplő latin szót (megkülönböztetés) 
a sokféle európai kultúrában sokféleképpen értelmezték, 
és még többféleképpen alkalmazták az írott vagy íratlan 
magatartási kódexekben vagy éppen a joggyakorlatban. 
Hogyan működik az Országos Diszkriminációellenes Ta-
nács, milyen hatáskörrel, van-e megállapításainak jogi kö-
vetkezménye, hányféle diszkriminációs jelenséget ismer 
el, mi hitelesíti pártatlanságát, és még sok idevágó kér-
désre várnak választ a meghívott Haller Istvántól, az in-
tézmény jogtanácsosától. 

Helyi termelők vására  
Január 20-án, ma 8 és 19 óra között kerül sor a helyi ter-
melők idei első vásárára (Local Farmers’ Market) a maros-
vásárhelyi Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, a 
Rákóczi lépcső alatti kisutcában. A kínálatból ez alkalom-
mal sem hiányoznak majd a hentes- és tejtermékek, 
mézek, lekvárok, szörpök, gyümölcslevek, pálinkák, borok, 
zöldségek, gyümölcsök, teák, valamint az ékszerek, a házi 
készítésű kozmetikai szerek és az ajándéktárgyak. 

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta 

Ma FÁBIÁN  
és SEBESTYÉN,  
holnap ÁGNES napja. 
ÁGNES: görög eredetű, jelen-
tése: szent, tiszta, szemérmes. 
Egyes kutatók a latin agnus, 
azaz bárány szóval hozzák kap-
csolatba.  

20., péntek 
A Nap kel  

7 óra 59 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 8 perckor.  
Az év 20. napja,  

hátravan 345 nap.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 19.

1 EUR 4,9293
1 USD 4,5551

100 HUF 1,2465
1 g ARANY 279,5194

IDŐJÁRÁS 
Havas eső, havazás várható 
Hőmérséklet: 

max.   8 0C 
min.   1 0C

Megyei hírek 

RENDEZVÉNYEK

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.

Kedves olvasóink! 
 
Hirdetési irodánk nyitvatartása a hivatalos ünnepnapokon a következőképpen módosul: 
– január 23., hétfő: 10-13 óra között. 
– január 24., kedd: 10-14 óra között. 
A hétfői, január 23-i után következő lapszámunk 25-én, szerdán jelenik meg.  
Időközben a  sürgős apróhirdetéseket (gyászjelentés, részvétnyilvánítás, megemlékezés) megjelentethetjük 

a Népújság online változatában. Telefon: 0728-082-259. 
Népújság
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A magyar kultúra napja az Erdély TV-ben 

Az ukrán menekültekkel foglalkozó Suryam Egyesület 
támogatóinak és partnereinek köszönhetően az órítusú újév 
köszöntését követően jelentős ajándékcsomagot adhatott át 
150, Maros megyében, nagyrészt Marosvásárhelyen tartóz-
kodó menekültnek. Az IOM, az UNICEF, a Vöröskereszt, 

a jászvásári menekültközpont és több más humanitárius 
szervezetnek köszönhetően a csomagokba mindennapi 
szükségletekre szánt mosdó- és tisztítószerek, gyerekeknek 
játékok és más hasonló cikkek kerültek. Az ajándékokat a 
szervezet székházában vehették át a menekültek.  

Ajándékcsomag ukrán menekülteknek 

Január 20., péntek: 
* 16.30 óra: Kolozsvári FC Universitatea – FC Voluntari 
* 20.00 óra: Bukaresti Rapid 1923 – Sepsiszentgyörgyi  

       Sepsi OSK 
Január 21., szombat: 
* 17.00 óra: CS Mioveni – Petrolul 52 Ploieşti 
* 20.00 óra: Botosáni FC – CSU Craiova 
Január 22., vasárnap: 
* 15.30 óra: FC Universitatea 1948 Craiova – Aradi UTA 

* 20.45 óra: Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti 
        FCSB 

Január 23., hétfő: 
* 17.00 óra: Chindia Târgovişte – Campionii FC Argeş 

       Piteşti 
* 20.00 óra: Konstancai FCV Farul – Kolozsvári CFR  

       1907 
A mérkőzéseket a DigiSport, a Prima Sport és az Orange 

Sport televízió élőben közvetíti. 

A labdarúgó Szuperliga 20. fordulójának televíziós közvetítései 

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai

6, 9, 38, 14, 45 + 12 NOROC PLUS:  1 2 5 9 7 0

14, 22, 20, 36, 13, 37 SUPER NOROC:  9 6 3 8 1 2

47, 30, 44, 39, 3, 31 NOROC:  7 6 4 0 6 1 8



bevételt, amit erről a cégről reméltek leakasztani. Zse-
niális. 

De legalább ugyanennyibe, vagy többe is kerülhet 
hosszabb távon egy kiadós konfliktus az osztrák tulaj-
donú olajvállalattal. Ott van a már eddig is sok vitát ki-
váltott tengeri gázmező, amely ennek a cégnek és a 
román állami gázvállalatnak a közös tulajdonában van. 
Csakhogy a kitermelés elkezdéséhez szükséges beruhá-
zásokhoz a román félnek sem a szükséges pénze, sem a 
technológiai háttere nincs meg, így a dolog jószerével 
azon múlik, hogy labancék mikor kegyeskednek elkez-
deni a munkát, amihez hozzák otthonról a pénzt is. Az 
eddigi hírek szerint az idén készülnek dönteni a kezdés-
ről. A tengeri gázmező tartalékai hosszú időre függetle-
níteni tudnák az országot a gázimporttól, ráadásul a 
régió többi, nyersanyagban szegényebb országai szá-
mára sem lenne mellékes ez az energiaforrás. A szom-
szédban zajló háború energiapiaci hatásai a vak 
számára is világosan megmutatták az energiatartalékok 
fontosságát. Erre kormányunk az őrültek bátorságával 
akaszt bajuszt azzal a vállalattal, amelynek az együttmű-
ködésére gyakorlatilag rá van szorulva a tengeri gáz-
mező kitermelésének kérdésében. Ilyen kormányosok 
mellett ellenségekre már nincs is szükség.

Megdőlt a januári melegrekord 
Romániában 

Megdőlt a januári melegrekord szerdán Romániá-
ban, ahol a Duna-parti Turnu Măgurele városban 
22,4 Celsius-fokot mértek – közölte csütörtökön a 
közszolgálati rádió az országos meteorológiai és víz-
ügyi szolgálat ügyeletesét idézve. Mihai Hustiu el-
mondta: a mérések kezdete óta eddig 
Oravicabányán mérték a legmagasabb januári hő-
mérsékletet Romániában: 2001. január 7-én a bán-
sági városban 22,2 Celsius-fokot mutattak a 
hőmérők. Bukarestben is januári csúcsot döntött a 
szerdai 20,6 fokos hőmérséklet, ahol a korábban 
mért legmagasabb érték 18 Celsius-fok volt. További 
35 dél-bánsági, olténiai, munténiai, moldvai és dob-
rudzsai mérőállomáson is megdőlt szerdán az eddigi 
helyi januári rekord. A szakember szerint péntektől 
nyugati, északnyugati irányból újabb hidegfront éri 
el Romániát, sok csapadékkal, a hegyvidéken pedig 
kiadós havazással és viharos széllel. (MTI) 

A román nagykövetet 
visszaküldik Bécsbe 

Klaus Iohannis államfő csütörtökön az osztrák fél 
kezdeményezésére telefonon egyeztetett osztrák hi-
vatali kollégájával, Alexander Van der Bellennel, a 
megbeszélést követően pedig úgy döntött, hogy a 
román nagykövetet visszaküldi Bécsbe. Az elnöki hi-
vatal közleménye szerint Iohannis jelezte Van der 
Bellennek, hogy Románia schengeni csatlakozásá-
nak Ausztria általi megvétózása a Bel- és Igazság-
ügyi Tanács decemberi ülésén csalódást okozott a 
román állampolgárok körében. A telefonos egyezte-
tésen Klaus Iohannis hangsúlyozta, hogy Románia 
továbbra is hatékonyan védi az EU külső határait 
minden európai polgár érdekében, ahogyan eddig is 
tette. Az államfő ugyanakkor megköszönte osztrák 
hivatali kollégájának Románia schengeni csatlako-
zásának támogatását. Hozzátette, hogy az osztrák 
politikusok és az osztrák üzleti szféra részéről ér-
kező számos támogató üzenet egyértelmű jele 
annak, hogy Romániának helye van a belső határ-
ellenőrzés nélküli térségben, és megoldást lehet ta-
lálni a csatlakozására. (Agerpres) 

Százmillió eurós állami támogatást 
kaphat a Nokian Tyres 

Jóváhagyta a kormány szerdán annak a 99,55 millió 
eurós állami támogatásnak a folyósítását, amelyet a 
gumiabroncsokat gyártó Nokian Tyres igényelt nagy-
váradi, 626,42 millió eurós összértékű zöldmezős be-
ruházásához. A következő hat évben részletekben 
folyósítandó állami támogatást abban az esetben 
kaphatja meg az ukrajnai háború miatt oroszországi 
üzemét bezáró és az ottani termelés egy részét Ro-
mániába költöztető finn cég, ha azt az Európai Bizott-
ság is jóváhagyja. A kormány indoklása szerint a 
Nokian – az 1299 eurós román bruttó átlagbért meg-
haladó – havi 2070 eurós átlagbért irányzott elő 
nagyváradi alkalmazottainak. Beruházásával 542 
munkahelyet teremt, ezzel hozzájárul a Bihar megyei 
munkanélküliség csökkentéséhez, a következő évti-
zedben pedig az új munkahelyek nyomán befizetett 
tb-járulék eléri a 52,63 millió eurót, a térség gazda-
ságának fejlődéséhez történő közvetett hozzájárulá-
sát pedig 142 millió euróra becsülik. Az építkezést 
2023 elején kezdik meg, a termelés 2024 második 
felében indul. A nagyváradi üzemben évi 6 millió gu-
miabroncs készül majd, elsősorban személygépko-
csik és hobbiterepjárók (SUV) számára. (MTI) 

Ország – világ 

Milliárdok a ködben 
(Folytatás az 1. oldalról)

Idén újra megtartják 
a székely szabadság napját Marosvásárhelyen 

Négy év szünet után március 10-én újra megtartják 
a székely szabadság napját Marosvásárhelyen – kö-
zölte a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerdán. 

Az SZNT elnöke az MTI-hez is eljuttatott felhívásban em-
lékeztet arra, hogy az elmúlt években a világjárvány miatt „al-
ternatív megemlékezéseket” kellett kigondolni, ahol nem 
gyűlnek össze tömegek. A közösség tagjai azonban többször 
megfogalmazták az igényt egy tömeges megmozdulásra, 
melynek – mint írja – most eljött az ideje. 

„Március tizedikén 16 órakor gyűljünk össze a marosvásár-
helyi Postaréten, és onnan vonuljunk, a hagyománynak meg-
felelően, a város főterére, a kormányhivatal elé. Legyünk 
erősek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az egész vi-
lágnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de ren-
díthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: 
Székelyföld államon belüli önrendelkezését” – fogalmaz Izsák 
Balázs. 

Az SZNT felkéri Székelyföld lakóit, aki teheti, legyen jelen 
a marosvásárhelyi rendezvényen, hogy békésen, méltósággal 
nyilvánítsák ki a közösség autonómiaigényét. A magyar pár-
tokat, civil szervezeteket, a magyar történelmi egyházak gyü-
lekezeteit pedig arra kéri, hogy vegyenek részt az 
előkészületekben, ösztönözzék részvételre a székelyeket és 
egész Erdély magyarságát. 

A nagyvilágban élő magyarok szervezeteihez azzal a kérés-
sel fordulnak, hogy március 10-én vonuljanak székely zász-
lókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki 
szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal. 

„Fontos, hogy minél többen legyünk, hogy megértessük 
mindenkivel: sem fenyegetés, sem a jogsértő intézkedések vál-

tozatlan fenntartása nem félemlít meg bennünket, a mi küz-
delmünknek változatlanul a székely szabadság a tétje” – hang-
súlyozza a Izsák Balázs. 

A 2022-es népszámlálás előzetes eredményeire emlékez-
tetve az SZNT elnöke rámutat: „tisztában vagyunk az erdélyi 
magyar nemzeti közösség drámai népességcsökkenésével”. 
De az olyan esetekre is felhívja a figyelmet, amikor „rosszul 
vagy egyáltalán nem működtek” a kisebbségi jogvédelem esz-
közei, mint például a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc 
Római Katolikus Teológiai Gimnázium kálváriája. 

Az SZNT szerint a marosvásárhelyi orvosi egyetem, a ma-
gyar orvosképzés ügye sem tekinthető megoldottnak, ahogy a 
szabad anyanyelvhasználat sem. Mint Izsák Balázs hangsú-
lyozza, az erdélyi magyar közösségnek erőt kell felmutatni, 
és több ezer tiltakozó nevében beadványt kell megfogalmazni 
Románia kormányához. „Beadványban kérjük a kormányt, 
éljen a hatalom eszközével, amelynek révén az ország népes-
ségcsökkenését megállítja. Hozzon intézkedéseket, hogy a Ro-
mániából kitelepedett állampolgárok hazatérjenek” – 
fogalmaz az SZNT elnöke, hozzátéve: „amennyiben képtelen 
erre, akkor vegye tudomásul, hogy a székely közösség saját 
területén, Székelyföldön meg tudja ezt tenni a területi autonó-
mia hatalmi eszközével”. 

„Csak Székelyföld belső önrendelkezése biztosíthatja a te-
rületén élő állampolgárok teljes és tényleges egyenlőségét” – 
hangsúlyozza Izsák Balázs. 

Az SZNT elnöke összegzésként rámutat arra, hogy a szé-
kelység csak a szabadság körülményei között, saját képessé-
geivel, saját döntései alapján tud véget vetni a gazdasági 
hanyatlásnak és a hátrányos megkülönböztetésnek. (MTI) 

Ukrajna támogatásának folytatását ígéri  
az új német védelmi miniszter 

Az orosz támadás ellen védekező Ukrajna támoga-
tásának és a német haderő (Bundeswehr) korszerű-
sítésének folytatását ígérte Boris Pistorius német 
védelmi miniszter csütörtökön Berlinben, a kineve-
zése és hivatali esküje utáni első nyilatkozatában. 

A szociáldemokrata politikust katonai tiszteletadással fo-
gadták a minisztériumban, miután átvette megbízólevelét az 
államfőtől és letette a hivatali esküt a szövetségi parlamentben 
(Bundestag). 

A Bundeswehr legmagasabb rangú katonái előtt tett nyilat-
kozatában kiemelte, hogy tisztelettel és alázattal kezdi el új 
munkáját, amelyhez a haderő minden egyes tagjának támoga-
tására szüksége van, és meg is követeli ezt a támogatást. 

Mint mondta, „nem normális időket élünk” Európában, hi-
szen „Oroszország kegyetlen megsemmisítő háborút folytat 
egy szuverén állam, Ukrajna ellen”, ezért egészen mást jelent 
a biztonság, mint akárcsak egy éve. 

Németország nem részese a háborúnak, de mégis érintett, 
ezért továbbra is támogatni kell Ukrajnát, és „gyorsan erőssé 
kell tenni” a Bundeswehrt – húzta alá a miniszter. 

Oroszország Ukrajna elleni háborúja „korszakváltást” je-
lent, és azt is, hogy a Bundeswehr kiemelt szerepbe kerül – 
mondta Boris Pistorius, hozzátéve: minden erejével azon lesz, 
hogy a német véderő „Németország, a NATO és az emberek 
érdekében” teljesíthesse küldetését, a biztonság védelmét.  

A politikus Sebastien Lecornu francia védelmi miniszterrel 
folytatta első hivatalos tárgyalását. A telefonos megbeszélésről 
tájékoztató minisztériumi közlemény szerint mindenekelőtt az 
ukrajnai helyzetről és a német-francia biztonsági együttműkö-
désről tárgyaltak. 

Boris Pistorius első vendége Lloyd Austin amerikai védelmi 
miniszter volt, aki az Ukrajna önvédelmét szolgáló nemzet-
közi kapcsolattartó csoport (Ukraine Defense Contact Group) 
pénteki miniszteri ülését készíti elő. A tanácskozást a Rajna-
vidék Pfalz tartományi amerikai légi támaszponton,  
Ramsteinben tartják. 

A megbeszélés előtt tett sajtónyilatkozatukban mindketten 
a szoros együttműködés és Ukrajna támogatásának folytatását 
ígérték. Lloyd Austin  köszönetet mondott a szövetségi kor-
mánynak az Ukrajna katonai támogatásáért és a NATO keleti 
szárnyának megerősítéséért folytatott erőfeszítésekért, és ki-
emelte, hogy Németország az Egyesült Államok legfontosabb 
szövetségesei közé tartozik. Boris Pistorius aláhúzta, hogy ha-
zája és az Egyesült Államok, mint oly sokszor, az Ukrajna el-
leni orosz támadás közepette is „vállvetve” küzd a 
biztonságért. 

Tervezett konkrét lépéseket nem ismertettek, így arról sem 
számoltak be, hogy miként döntenek abban a kérdésben, hogy 
a szövetségi kormány küld-e Leopard-2 típusú német harcko-
csikat Ukrajnába, és hozzájárul-e ahhoz, hogy az ilyen jármű-
vekkel rendelkező országok támogassák állományukból az 
ukrán hadsereget. 

A német sajtóban ismertetett elemzések szerint Berlin akkor 
lehet hajlandó a Bundeswehrtől vagy közvetlenül a gyártótól 
Ukrajnába küldeni a világ legerősebb harckocsijának számító 
Leopardokból, ha Washington is támogatja az orosz támadás 
elleni védekezést ugyanilyen kategóriájú M1 Abrams tankok-
kal. Várhatóan a pénteki ramsteini tanácskozáson határoznak 
az ügyben. (MTI) 
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Kreml: az új fegyverszállításokkal más szintre léphet 
a konfliktus 

Az Ukrajnának szánt újabb nyugati fegyverszállítá-
sok semmi jót nem ígérnek Európa és a világ bizton-
sága szempontjából, azt jelenthetik, hogy a 
konfliktus új szintre lépett – jelentette ki Dmitrij 
Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságírók-
nak nyilatkozva. 

A szóvivő arra reagált, hogy a várakozások szerint nyugati 
országok védelmi illetékesei a németországi ramsteini ameri-
kai légibázisra összehívott csütörtöki találkozókujon újabb, 
korszerű pácélos eszközöket is tartalmazó fegyverszállításokat 
jelenthetnek be. 

Peszkov kommentálta Anatolij Antonov washingtoni orosz 
nagykövet szavait is, aki arra figyelmeztetett, hogy az orosz 
fegyveres erők nem hagyják válasz nélkül az orosz területre, 
egyebek között a Krímre mérendő csapásokat. A nagykövet 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az új fegyverek majd újabb ci-
vilek halálát okozzák. 

Antonov Ned Price amerikai külügyi szóvivő nyilatkozatára 
reagált, amely szerint megengedhető, hogy az ukrán hadsereg 
amerikai fegyvereket vessen be a Krím ellen. 

Az orosz elnöki szóvivő leszögezte, hogy Antonov állás-
pontja, amely kilátásba helyezte az összes Ukrajnának szállí-
tandó fegyver megsemmisítését, a Kremlével azonos. Arra 
emlékeztetett, hogy Ukrajnának már vannak olyan fegyverei, 

amelyekkel naponta csapásokat mér orosz területekre. Utób-
biak alatt az Ukrajnától elcsatolt régiókat értette. 

„Ez potenciálisan rendkívül veszélyes” – mondta Peszkov. 
Úgy vélekedett, hogy Ukrajna számára annál jobb lesz, 

minél előbb hajlandóságot mutat arra, hogy figyelembe vegye 
Moszkva követeléseit. 

„Minél hamarabb felismeri és belátja az ukrán rezsim, hogy 
Oroszország és (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) van és lesz, 
és hogy előbb-utóbb mégiscsak fel kell adnia mindent, ami 
oroszellenes”, annál jobb Ukrajnának – fogalmazott Peszkov. 

A szóvivő kommentálta Dmitrij Medvegyev, az orosz biz-
tonsági tanács elnökhelyettese csütörtöki Telegram-bejegyzé-
sét, amelyben azt állította, hogy egy nukleáris hatalom 
veresége egy hagyományos háborúban nukleáris háborút pro-
vokálhat, és a nukleáris hatalmak számukra sorsdöntő, nagy 
háborút sohasem veszítettek el. A kérdésre, hogy ez vajon az 
orosz nukleáris doktrína módosulását jelenti-e, így válaszolt: 
„Nem, egyáltalán nem. Ez teljes összhangban van a nukleáris 
doktrínánkkal. Olvassa el a nukleáris doktrínát, abban nincs 
ellentmondás.” Peszkov közölte, hogy Putyin csütörtökön az 
ortodox vízkereszt alkalmából részt vett a hagyományos meg-
mártózásban egy, a szóvivő által meg nem nevezett, Moszk-
vához közeli helyszínen. Hozzátette, hogy a szertartásról 
felvétel nem készült. (MTI) 



a tapasztalatok alapján nagy sebes-
séggel közlekednek az ott áthajtó 
gépkocsivezetők. Az egyik helyszín 
a főút azon szakasza, amely a hely-
ség marosvásárhelyi bejárata és a 
Kútalja utcai kereszteződés között 
van, a második a főút és az Építész 
utca kereszteződésének a környéke 
(a rendőrőrs székhelye előtti rész), 
a harmadik pedig a község központ-
jából a Szászrégen irányába haladó 
részen az Egyesülés és a Kultúrház 
utcák közötti szakasz. 

Amennyiben a gépkocsivezető 
nem hajt gyorsabban, mint az adott 
szakaszon megengedett sebesség 
(50 km/h), a digitális kijelzőn meg-
jelenik a köszönöm szó, az 50 km/h 
sebességet meghaladó járműveze-
tők esetében pedig a kijelzőn meg-
jelenik a sebesség, amivel az illető 
közlekedik, a gépkocsi rendszáma, 
valamint a Lassíts! felhívás. A be-
ruházást a marosszentgyörgyi ön-
kormányzat finanszírozta annak 
érdekében, hogy biztonságosabbá 
váljon a községbeli közlekedés. 

Állóradarok felszerelését 
jelenleg nem teszi lehetővé 
a törvény 

Sófalvi Szabolcs, Marosszent-
györgy polgármestere lapunknak el-
mondta, évek óta kérik az Országos 
Útügyi Hatóságot, hogy engedé-
lyezzen néhány olyan beruházást, 
amelyeknek köszönhetően csökken 
a balesetveszély a szóban forgó út-
szakaszon. 

Mint mondta, öt évvel ezelőtt 
kezdeményezték, hogy még több át-
járóhoz szereljenek villanyrendőrt, 
például az Északi utcánál és az 
Egyesülés negyednél lévőkhöz is, 
de ezeket nem hagyták jóvá, csupán 
azt az ötöt, amit immár több mint 
másfél éve sikerült is üzembe he-
lyezni. Ugyanakkor készítettek két 
tervet, aminek értelmében okosjel-
zőlámpákkal látnák el a municipi-
umi temetőnél lévő elágazást, 
illetve ugyanezt szeretnék a főút és 
az Építészek utca kereszteződésénél 
is, ahol legutóbb is egy elég súlyos 
baleset történt, azonban egyelőre 
várják, hogy az Országos Útügyi 

Hatóság rábólint-e vagy sem 
ezekre. 

– Mindezekkel párhuzamosan se-
bességkijelzőket is szereltünk, 
mivel úgy látjuk, hogy a sebesség a 
balesetek fő okozója. A közlekedési 
rendőrség álláspontja az volt, hogy 
ahol eddig üzembe helyezték, ott 
hatékonynak bizonyultak ezek a ki-
jelzők, és más települések példája is 
azt igazolja, hogy hatással vannak a 
sofőrökre. Három helyszínre szerel-
tünk sebességjelző pannókat, 
azokra a szakaszokra, ahol a leg-
gyorsabban szoktak hajtani a gép-
kocsivezetők. Korszerű kijelzőkről 
van szó, amelyek nemcsak a sebes-
séget jelzik, és felszólítják a sofőrt, 
hogy lassítson, hanem megjelenik 
az illető jármű rendszámtáblája is – 
mutatott rá a község vezetője. 

A hír hallatán a közösségi olda-
lon sokan vetették fel a kérdést, 
hogy az egyszerű figyelmeztetés 
helyett miért nem szerelnek állóra-
darokat a marosszentgyörgyi főútra, 
hogy a nagy sebességgel száguldó-
kat meg is tudják bírságolni. A pol-
gármester ennek kapcsán elmondta, 

ők is úgy látják, hogy az állóradarok 
felszerelése és a bírság hozna valós 
megoldást abban, hogy lassításra 
bírják a sofőröket, azonban sajnos a 
jelenlegi romániai jogszabályok 
nem teszik lehetővé ezeknek a hasz-
nálatát. 

Forgalmi dugókhoz vezetne, 
ha mindenik átjárót 
villanyrendőrrel látnák el 

Amint arról már több ízben be-
számoltunk, a marosszentgyörgyi 
önkormányzat évek óta kérte, már a 
sokat vitatott betonfal felállítása 
előtt is jelezte az Országos Útügyi 
Hatóságnak, hogy a gyalogosok 
biztonsága érdekében villanyrend-
őrt kellene szerelni az országúti át-
járókhoz, mivel nagy a forgalom, 
sok az átkelőhely, a gépkocsiveze-
tők nagyon gyorsan hajtanak, emiatt 
nagy a balesetveszély. A Maros-
szentgyörgyöt átszelő országúton 
több mint tíz gyalogátjáró van, vi-
szont végül ezek közül csupán ötöt 
látott el másfél-két évvel ezelőtt 
gombnyomásos jelzőlámpával egy 
forgalmi tanulmány alapján az Or-
szágos Útügyi Igazgatóság, azokat, 
ahol a legtöbb gyalogosgázolás tör-

tént az elmúlt években. Gombnyo-
másos villanyrendőrt szereltek a te-
lepülés Marosvásárhely felőli 
bejáratától mintegy 300 méterre 
lévő átjáróhoz, az óvoda-bölcsőde 
épületénél lévőhöz, ahol nap mint 
nap sok gyerek kel át az úttesten, a 
polgármesteri hivatalnál lévő átke-
lőhöz, a községközpontban a busz-
megálló szomszédságában lévőhöz, 
valamint az Állomás és Sóskút utca 
közelihez, ahol az évek során több 
halálos baleset is történt. A gépko-
csivezetők azonban számtalanszor 
jelezték, hogy a két sávot elválasztó 
betonfal miatt, elsősorban sötétedés 
után, nagyon nehezen lehet észre-
venni az úttestre lelépő gyalogoso-
kat, emiatt rendkívül 
balesetveszélyesek azok az átjárók, 
ahol nincsen villanyrendőr. Kérdé-
sünkre, hogy mivel indokolta az út-
ügyi hatóság a döntését, miszerint 
az átjárók csupán egy részét látták 
el villanyrendőrrel, Sófalvi Sza-
bolcs elmondta, az volt a hatóság ál-
láspontja, hogy ne akadályozzák a 
forgalom fluiditását, ugyanis a lép-
ten-nyomon, minden átjáróhoz fel-
szerelt villanyrendőr forgalmi 
dugók kialakulásához vezetne. 

A közelgő koncerttel, illetve a 
magyar kultúra napjával kapcsola-
tosan Tóth László csíkszeredai fő-
konzullal beszélgettünk.  

– A csíkszeredai konzulátus a 
diplomáciai jellegű, illetve az 
állampolgársági ügymenettel, 
honosítással kapcsolatos tevé-
kenységei mellett számos kultu-
rális eseményt is szervez 
Csíkszeredában és más erdélyi 
városokban egyaránt. Szervezői 
szemszögből miért fontos ez a 
konzulátus, illetve a főkonzul 
számára? 

– Bár főkonzulátusunk elsődle-
ges tevékenysége a klasszikus kon-
zuli feladatkörökhöz kötődik, mint 
minden külképviseletnek, nekünk is 
vannak kulturális diplomáciai fel-
adataink. A diplomácia egyébként 
mindig használta a kultúra eszköz-
tárát, az évszázadok során igazából 
csak a formai keretek változtak 
meg. Ami engem illet, hiszem Szé-
chenyi igazát, amikor úgy fogalma-
zott, hogy a kiművelt emberfő 
mennyisége a nemzet igazi hatalma. 
Azt gondolom, hogy nemzetünk 
megmaradásában – és ez különösen 
igaz a külhoni magyarságra – kulcs-
szerepe van a kultúrának. Annak, 
hogy az irodalomban, zenében, kép-
zőművészetekben képesek voltunk 
kimagaslót alkotni, és annak, hogy 
mindig voltak közöttünk olyanok, 
akik ezt az értéket megbecsülték és 
megőrizték. Tudta ezt Széchenyi, de 
tudta Bernády is, aki azért építtette 
a Kultúrpalotát, benne a gyönyörű 
nagyteremmel, és azért hozott létre 
értékes képzőművészeti gyűjte-

ményt, mert hitte, hogy általuk a 
polgárság műveltebb lesz, jobbá fog 
válni, olyanná, amely előbbre viheti 
a közösség, a város ügyét. 

– Ön, csakúgy mint elődje, ma-
rosvásárhelyi származású. A 
magyar kultúra napjához köze-
ledve – ennek a fényében is – je-
lentett-e valamit Ön számára, és 
ha igen, mit jelentett élete, hiva-
tása során a marosvásárhelyi, 
erdélyi származás, neveltetés? 

– Az, hogy Erdélyben születtem, 
hogy itt nevelkedtem, hogy Maros-
vásárhelyen végeztem iskoláimat, a 
családi közeg után a legtöbbet je-
lenti számomra. Túlzás nélkül állít-
hatom, hogy egész életpályámat – a 
családalapítástól a szakmai kitelje-
sedésig – alapjaiban határozta meg. 
És ezen az sem változtatott, hogy 
időközben a felsőfokú tanulmányok 
elkezdése miatt Budapestre kerül-
tem, majd ott alapítottam családot, 
és elindultam a szakmai életpályán. 
Azt gondolom, hogy a nagyon 
mély, erős kötődés a szülőföldünk, 
a gyermeki otthonunk iránt különö-
sen jellemző ránk, erdélyiekre, ezt 
magamon, családomon és környe-
zetemben egyaránt tapasztalom. És 
hiszem, hogy ennek a kötődésnek 
rendkívüli megtartó ereje van. 

– A konzulátus által szervezett 
idei magyar kultúra napi ese-
mény egy klasszikus zenei kon-
cert a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában. Miért esett a 
választásuk ez évben egy ilyen 
jellegű eseményre? 

– Főkonzulátusunk igyekszik 
aktív szerepet vállalni a székely-
földi kulturális életben. Számos ön-
álló eseményt – könyvbemutatókat, 

kiállításokat, koncerteket – szerve-
zünk, és még többnek vagyunk 
együttműködő partnerei helyi civil 
szervezetekkel, önkormányzatok-
kal. Ezek közül kiemelkedik a ma-
rosvásárhelyi, kultúra napi 
komolyzenei hangverseny.  

A magyar kultúra napját 1989 óta 
ünnepeljük január 22-én, arra emlé-
kezve, hogy Kölcsey Ferenc 1823-
ban ezen a napon tisztázta le, azaz 
fejezte be a Himnusz kéziratát. Ez 
különleges nap minden magyar szá-
mára, egyben lehetőség, hogy fel-
idézzük kimagasló szellemi és 
tárgyi örökségünket, magyar kultú- 
ránkat. Jómagam 2017 végén fog-
laltam el hivatalomat, és az egyik 
első eseményünk a 2018. januári 
hangverseny volt, Rost Andrea fő-
szereplésével. Az alkalomhoz ke-
restünk témát, és a komolyzenére 
esett a választásunk, Lisztre, Bar-
tókra és Kodályra, akik világszín-
vonalút alkottak a műfajban. Az 
esemény óriási sikert aratott, renge-
teg pozitív visszajelzést kaptunk, 
így már nem is volt számunkra kér-
dés, hogy ha kultúranap, akkor 
hangverseny a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában.  

– A budapesti karmesteren kívül 

a meghívott művészek marosvá-
sárhelyi származásúak. Tekint-
hető-e ez egyfajta egyetemes 
üzenetnek is? Hogy bárhol is 
szülessünk, majd éljünk és sze-
rezzünk hírnevet, elismerést, a 
gyökereink fontossága megkér-
dőjelezhetetlen? 

– Igen, ez abszolút tudatos vá-
lasztás, egyrészt, ahogy a kérdésben 
is megfogalmazta, a gyökerek fon-
tosságának hangsúlyozása, más-
részt annak megmutatása, hogy ma 
is képesek vagyunk szépet, mara-
dandót alkotni. A vasárnapi hang-
versenyen fellépő Dávid Tamás 
hegedűművész és Székely Attila 
zongoraművész Marosvásárhelyen 
született, a Művészeti Líceumban 
tanult, és megállta a helyét Európa 
sok neves színpadán. Ahogy a Szo-
vátán működő, szovátai és felső-
nyárádmenti gyermekekből álló 
Kodály énekkar is, amely több nívós 
nemzetközi verseny első díjazottja. 
Mindannyian Marosvásárhely, a 
Székelyföld hírnevét öregbítették, 
legyünk büszkék rájuk, teljesítmé-
nyük pedig töltsön el bizakodással 
és jövőbe vetett hittel. 

– Milyen szempontok alapján 
állították össze a koncert reper-

toárját? A szervezők dolga volt 
ez, vagy a meghívott művészek 
ajánlották a műsorrendet? Eset-
leg mindkettő? 

– A repertoár összeállítása művé-
szi feladat, ebben mi laikusok va-
gyunk. Annyiban talán mégis részt 
vettünk benne, hogy mint szerve-
zők, arra kértük az előadókat, hogy 
magyar zeneszerzők műveiből vá-
logassanak, hiszen mégiscsak a ma-
gyar kultúra napja alkalmából sorra 
kerülő eseményről van szó, és 
ahogy korábban is említettem, évek 
óta kifejezett célunk, hogy ezen ese-
ményen nagy zeneszerzőink művei 
szólaljanak meg napjaink kiváló 
előadóművészeitől. Így Bartók, Ko-
dály és Liszt művei mellett hallható 
lesz majd Kocsár Miklós és Karai 
József egy-egy rövid kórusműve is. 

– Nem éljük a legnyugodtabb 
napokat a jelenlegi geopolitikai 
helyzet, a fenyegető gazdasági 
válság miatt – és ez, ha nem is 
azonnal nyilvánvaló, de a művé-
szeti életen is érezteti a hatását. 
Ilyen időkben mi az Ön, illetve 
az Ön által képviselt intézmény 
üzenete a magyar kultúra nap-
ján? 

– Egy adoma szerint valamikor a 
második világháború idején a brit 
parlamentben azt javasolták, hogy 
vonják el a kultúrára szánt költség-
vetési forrásokat, és fordítsák hadi 
kiadásokra. Válaszként a miniszter-
elnök, akit Winston Churchillnek 
hívtak, visszakérdezett: de hát 
akkor mért harcolunk? A történé-
szek vitatják, hogy egyáltalán leját-
szódott-e ez a jelenet, lényegét, 
üzenetét tekintve ugyanakkor sokat-
mondó, és véleményem szerint idő-
szerű, egyben válasz a feltett 
kérdésre. Az az üzenetünk, hogy a 
szomszédban zajló háború, az abból 
fakadó gazdasági nehézségek, a 
mindennapi életünket megnehezítő 
áremelkedés sem vezethet oda, 
hogy lemondjunk kultúránknak 
csak egy kis szeletéről is, hogy fel-
lépési lehetőségek nélkül hagyjuk 
kiváló művészeinket, vagy enged-
jük elsorvadni kulturális intézmé-
nyeinket és társulatainkat. Arra 
biztatok mindenkit, hogy jöjjön el a 
vasárnapi hangversenyre, látogassa 
a vásárhelyi filharmónia koncertjeit, 
és legyen aktív részese a város kul-
turális életének.

Beszélgetés Tóth László csíkszeredai főkonzullal 
„Kultúránk egy kis szeletéről sem szabad lemondanunk” 

Mint az oly sokszor elhangzott, e hétvégén ünnepeljük a ma-
gyar kultúra napját. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulá-
tusa – hagyományaihoz híven – ez évben is kulturális 
eseményt szervez ezen alkalomból Marosvásárhelyen: egy 
rendkívüli klasszikus zenei hangversenyt, amelyre a Kultúr-
palota nagytermében kerül sor január 22-én, vasárnap 18 órai 
kezdettel. A koncerten a budapesti származású Hamar Zsolt 
karmester vezényel, közreműködik két, Marosvásárhelyről el-
származott szólista: Dávid Tamás (Basel, Budapest) hegedű- 
és Székely Attila (Berlin) zongoraművész. Kísér a Marosvásár-
helyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekara és a Maros-
széki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar (karnagyok: 
Czakó Gabriella és Nagy Éva Vera). A hangversenyen Bartók 
Béla: 1. rapszódia hegedűre és zenekarra, Liszt Ferenc: 2. A-
dúr zongoraverseny, Bartók Béla: 2. rapszódia hegedűre és 
zenekarra és Kodály Zoltán Galántai táncok című műveit hall-
hatja a közönség.

A gyorshajtás a balesetek fő okozója 

Kaáli Nagy Botond  

(Folytatás az 1. oldalról)
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(Folytatás január 6-i lapszámunkból) 

A fejedelmek kora 
Dr. Fekete Albert Az erdélyi kertművészet 

című könyvében tesz említést arról, hogy 
Görgényszentimre legrégibb történetét ho-
mály fedi, a környéken azonban több római 
telepről is tudunk. Továbbá tudni véli, hogy 
a középkorban felépített királyi vár lendületet 
adott a falu fejlődésének, fontosabb szerepet 
azonban a nemzeti fejedelmek korában, a 17. 
században játszott a település, mely a 18. szá-
zad végi katonai felmérés szerint már  
mintegy száz házhellyel rendelkezett. 

A Görgény völgye mindmáig Erdély 
leggazdagabb vadászparadicsoma 

A krónika szerint: 
„…Rákóczi, Apafi uram valaha ott űzték a 

vadat, sőt a Mocsáron – ott lőtték a legutolsó 
bölényt Erdélyben…” 

Maga I. Rákóczi György írja fiának a gör-
gényszentimrei várkastélyból 1640 szeptem-
berében: „tegnap is öt medvét, négy őzet, két 
rókát, egy nagy erdeit (kant) ölettem mind 
puskákkal, ma is ebédig öt medvét, egy nagy 
erdei kant, kinél soha nagyobbat nem lát-
tam…”. 

Nem csoda hát, hogy fontos vadászati köz-
pont alakult ki itt.  

A görgényi vadászatokon megfordult töb-
bek között VII. Edward angol király is walesi 
herceg korában, valamint Ferenc Ferdinánd 
trónörökös és Lipót bajor király. 

A vadászatokat Rudolf herceg kebelba-
rátja, az Afrika-kutató sáromberki gróf Teleki 
Samu szervezte, akinek egyes trófeáit napja-
inkig megőrizte a falu. 

A 19-20. század fordulóján itt létesült Er-
dély harmadik erdőőrszakiskolája. 

A vadászatoknak otthont adó kastély 
De lapozzunk vissza a történelemben...  
Görgényszentimrén a 18. században épült 

a Bornemisza-kastély, mely egy időben Ru-
dolf trónörökös vadászkastélya volt. 

A kastély elődjét I. Rákóczi György épít-
tette vadászkastélynak, ezt 1718 és 1734 kö-
zött új tulajdonosa, Bornemisza János a vár 
köveinek felhasználásával barokk stílusban 

helyreállította és kibővítette. A kastély mai 
képének a kialakítása azonban főleg fiának, 
Bornemisza Ignácnak köszönhető. 

A kastélyt 1881-ben kapta meg Rudolf 
trónörökös, aki átépítette azt.  

A trónörökös számára rendszeresen tartot-
tak medvevadászatokat a közeli Görgényi-ha-
vasokban. 

A kastély vadászati szerepét a két világhá-
ború között sem veszítette el, akkor a román 
királyi család rendezett itt vadászatokat. 

A lap hasábjain régebben már említettük, 
hogy a Görgényszentimre melletti magasla-
ton 1708 után a várkastély körüli építkezés 
abbamaradt. 

A vár építőanyagát leszállították a faluba, 

és ott egy nagy kastélyegyüttest hoztak létre, 
melynek épületei ma is állnak. Három épülete 
egy rendezett és karbantartott díszudvart – vi-
rágoskertet – vesz körül. Az épületek főhom-
lokzata a díszudvarra néz. Keresztes 
Gyulának a Maros megyei kastélyok és ud-
varházak című könyvében azt írja: az épüle-
tek építési ideje a századok homályába vész. 

Az új vadászkastély 
Az épületek a 17. században emelt épüle-

tek átépítésével jöttek létre. 

A 17. században I. Rákóczi György feje-
delem 1630-1648 között udvarházat emelte-
tett, majd vadászkastély építéséhez kezdett. 
Később Széki Teleki Mihály (1634–1690 kö-
zött élt) folytatta a munkálatokat. 

Teleki Mihálynak érdemeiért I. Lipót csá-
szár 1685-ben grófi címet adott, utódai a ha-
lála után kapták meg a római szent birodalmi 
grófi címet. Bornemisza János 1717-ben sze-
rezte meg az épületet, és folytatta az építke-
zést a romba dőlt várkastély anyagának 
felhasználásával. 

A 18. században a meglévő épületeket bő-
vítették, átépítették barokk stílusban, vala-
mennyit egyemeletes elrendezéssel. 

A zálogkölcsön lejárta után, 1835-ben el-
kezdődtek a visszaváltási perek, melyek után 
1881-től a magyar állam Rudolf trónörökös-
nek ajándékozta, aki vadászkastélyként hasz-
nálta az épületeket. Öngyilkossága után az 
állam 1893-tól a kastély épületeit erdészeti-
erdőőri iskolaként tartotta fenn. Ekkor építet-
ték a főépület manzárdrendszerű padlásterét. 

A főút mentén és az azzal párhuzamosan 
álló épület hosszában az udvar felől mindkét 
szinten téglaoszlopos tornácot készítettek, 
bolthajtásos bejárattal. 

A kapuépület tornácának tartóoszlopait az 
1930-as évek elején esztergályozott, karcsú 
faoszlopokkal cserélték ki. Keresztes szerint 
homlokzatainak díszítése egyszerű, tornácos 
homlokzata a népi építészet hatását mutatja. 

A kapuépülettel párhuzamos a vendégszo-
bák épülete, amelyet a trónörökös idejében 
rendeztek át. 

A szimmetrikus elrendezésű, harminc 
méter hosszú épület középtengelyében egy 
erőteljesen kiugró barokkos oromfalú bővü-
lettel rendelkezik, annak földszintjén a bejá-
rattal, emeletén egy nagy teremmel. 

A manzárdtetős épület ajtó-ablak nyílásai-
nak keretezése, főpárkánya és az épületsar-
kokon az armírozás – sávozás – barokk 
formájú. 

A díszítések teszik vonzóvá  
az épületegyüttest 

A díszudvart kelet felől a főépület zárja le, 
ez foglalta magába a reprezentációs termeket 
és a trónörökös lakosztályát, melyeknek 
belső kialakítása díszesebb volt. A mintegy 
nyolcvanöt méter hosszú, L alaprajzú épület 
méreteivel és gazdag díszítésével vonzóvá 
tette az épületegyüttest. 

A hosszú épületet egy-egy bástyaszerűen 
kiképzett magas tetős rész zárja le, illetve az 
észak felőli épületszárny. 

Ennek az épületszárnynak a tengelyében 
lévő rizalit és a stukkódíszítés a kastély leg-
szebb részét alkotja. Az épületszárny végében 
készült az ellipszis alaprajzú kápolna és 
annak tornyos kiképzésű bejárata magas to-
ronysisakkal. A főépület homlokzatainak vál-
tozatos kiképzése, szobrászati, stukkó- és 
kőfaragómunkái a barokk építészet szép pél-
dái. 

A három mutatós épület, a díszudvar és a 
főépület mögötti nagy kiterjedésű dendroló-
giai park a legnagyobb szabású kastélyurada-
lom volt. 

Dr. Kálmán Attila történész 
kiegészítése: 

A görgényszentimrei kastély Maros megye 
talán legnagyobb turisztikai potenciállal ren-
delkező épülete. A kastély a Maros Megyei 
Tanács tulajdonában van, a Maros Megyei 
Múzeum felügyelete alatt áll. A múzeum 
munkatársainak köszönhető, hogy a 2008 óta 
zajló munkálatokkal az épület romlását meg-
állították.  

Úgy gondolom, hogy a kastély különleges 
története, a fejedelmi vadászkastély, a Borne-
miszák jelenlétére utaló freskók, Rudolf fő-
herceg jelenléte (és ezzel egyfajta 
Sissi-kultusz kialakítása), a főhercegi vadá-
szatok vendégei, mint pl. a walesi herceg, a 
későbbi VII. Edward király, hihetetlen  
vonzerőt jelentenek.  

A kastély nem választható el a középkori 
vár maradványaitól, az angolparktól, ezekkel 
egységet alkot. Az épület és a park méretei 
miatt az együttes felújítása nagyobb közös-
ségi összefogást igényel.  

* A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációkért külön köszönet Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnöknek; a képekért Demján László műemlékvédő építésznek. 

Görgényszentimre

A Rákóczi–Bornemisza-kastély
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Nagy-Bodó Tibor 

Görgényszentimrén, a falu északkeleti sarkában, a hajdani vár romjai alatt 
található a Rákóczi–Bornemisza-kastély épületegyüttese és a hozzá tartozó 
park, melyet északról a Görgény-pataka, keletről pedig az erdő borította Vár-
hegy szegélyez. 

Épített örökségünk 
Cárok, trónörökösök és királyok kastélya 



Országra hull ez áradó, mohó 
kékfehér sebkötés, égi vatta. 
Zablátlan bőségű hódító: 
de a föld átvérzik alatta. 
 
Kiszólnak alóla a falvak – 
tétován lépő harangkondulás, 
a lámpák lepkéi belehalnak, 
hogy legyőzzék e furcsa éjszakát. 
 
Vonatok úsznak fehér tengerében, 
légzik a mély, és megremeg, 
minden, minden talpig fehérben: 
a tétlen tárgyak, a küzdő emberek. 
 
Országra hull ez áradó, mohó 
temetni-kegyetlen égi vatta, 
és szakad, és szakad, szakad a hó: 
de a föld átvérzik alatta. 
 
Az évkezdet csendjén átvérző gondolatok-

kal, Magyari Lajos Havazásában indulok 
Szent Sebestyén, a vadászok védőszentjének 
napján megvizsgálni: vajon megindul-e a 
fákban a nedvkeringés. Miután Sebestyén fel-
épült nyílvesszősebeiből, másodszor halálra 
botozták. Egy Lucina nevű asszony adta meg 
neki a végtisztességet. Neve a télen annyira 
hiányolt fény szóból ered, és egyfelől a halál 
„hallgatag istennőjének”, Hecaténak, másfe-
lől az (újjá)születés istennőinek, a „napfényre 
hozóknak”, Dianának és Junónak volt a mel-
lékneve. Diana az Olümposzról nyilaival a 
nyilas havát vigyázta, a Nap bábája, Junó 
meg a Vízöntő olümposzi védnökeként a Nap 
szoptatódajkája volt. A Lucina név nem vé-
letlenül került bele tehát Sebestyén történe-
tébe, akit már a félpogány időkben (Kr. u. 
354-ben!) is ezen a napon tiszteltek. Sebes-
tyén lenyilazásához az ég adott ihletet a le-
gendaszerzőknek. 

(...) ekkor még a Nap „oszlophoz (a Tejút-
hoz) kötözve” a Nyilas csillagképben tartóz-
kodik, s reá szegeződik a pogány 
kivégzőosztag mindkét tagjának, a Hercules-
nek és a Sagittariusnak az íja. Az égen átel-
lenben ugyanez a jelenet láthatóan (mármint 
januárban láthatóan) is megismétlődik: az 
égi Íj ott az „oszlophoz (Tejúthoz) kötözött” 
Orionra szegeződik – magyarázza Jankovics 
Marcell Jelkép-kalendáriumában. 

Sebestyén napján, 1890. január 20-án a 
Magyar Tudományos Akadémián Eötvös 
Loránd bemutatta torziós ingás nehézségi 

erő változásmérését. A tudományos eredmé-
nyek sorában ritkaság, ha egy mérés több 
mint egy évszázad távlatából nézve is jelen-
tős eseménynek bizonyul. Eötvös bebizonyí-
totta, hogy a gravitációs vonzóerő csak a 
testek tömegétől függ, anyaguktól nem. Ez a 
newtoni mechanika egyik alaptétele volt, és 
igaz, hogy Newton és Bessel is igazolták már 
kísérleteikkel. Eötvös méréseinek jelentősége 
éppen addig elérhetetlennek vélt pontosságá-
ban volt. Ezt a pontosságot később még fo-
kozni is tudta két tanítványa – Pekár Dezső 
és Fekete Jenő – segítségével: 
1/200.000.000-os mérési pontosságot produ-
kálva! Néhány év múlva kiderült, hogy a 
mérés az általános relativitáselmélet szem-
pontjából is jelentős. Ismerte-e Einstein a 
mérést híres elmélete megalkotása előtt? A 
kérdés máig eldöntetlen. Hanem tény, hogy 
az Eötvös–Pekár–Fekete-féle mérési mód-
szert a nyolcvanas években magfizikai kuta-
tások során amerikai tudósok még mindig 
alkalmazták. 

 
Üdvözölve légy, mely itt terülsz előttem, 
Szép fehér világ a távol vándorától 
Nagyszerű fehér könyv, melybe gondolatját 
Isten írja, menten emberek mocskától. 
 
(...) Csak az alkonyat von még bíbor palástot 
Nyom nélkül sikamló szánomnak körébe, 
Nincs egyéb nesz, mint az ostorpattogás és 
Tüsszögő lovamnak kisded csengettyűje. 
 
(...) És előttem a nap vérszínű golyója 
Oly borongó arccal ég, mint síri lámpa, 
Azt hinné az ember halvány fátyolában, 
Hogy tán elfogyott már minden hő sugára.  
 
Az Ágnes napján, 1823. január 21-én szü-

letett Madách Imre Télen című versének so-
raival nyissunk be vízöntő havába! 

 
S íme a végső jel is le is tűne lassan, 
Mely a föld és ég közt állott még határul, 
És egész világ egy órjás jég-golyó lett, 
Mely tán egy Titánnak épült sírlakául… 
 
A Nap évről évre végigvándorolni látszik 

a pályája vonalába eső állatövi csillagképe-
ken. A csillagászat ókori felvirágzásának ide-
jén január 21/22-től február 18/19-ig a 
vízöntő csillagkép adott neki otthont. A  
vízöntő hava, Vízöntő jegy elnevezés ma is 
ilyen értelemben használatos, jóllehet a való-
ságos helyzet a Nap precessziója miatt meg-

változott az idők során, csillagképünket ma 
már márciusban ragyogja be a felkelő Nap 
fénye. 

 
A távcső felfedezése előtt a csillagászok 

számára nem csupán viszonyítási helyül szol-
gáltak az állatövi csillagképek. Az asztrológia 
az emberi sorsot befolyásoló erőknek tekin-
tette őket a planétákkal együtt. Az állatövi 
csillagképek szimbolikája a csillaghitben fo-
gant, de számtalan naptári vonatkozása is 
van. 

A Vízöntő mitológiai rangját még abban az 
időben nyerte, amikor a Közel-Kelet földmű-
velői az időszámítás alapjait megvetették. 
Ekkor, 5–6000 évvel ezelőtt, a téli napforduló 
csillagképe, és három zodiákusbéli társával, 
a Bikával, Oroszlánnal és a Skorpióval együtt 
a naptári sarokpontok és égtájak ura volt. 
Ennek emlékét őrzi a bibliai látomásokban 
szereplő négy apokaliptikus fenevad és a 
négy evangélista jelképe, melyek közül az em-
berarcú lény (angyal) testesíti meg a Vízöntőt 
– írja Jankovics Marcell Jelkép-kalendári-
umában. 

Vince napja, január 22. a Himnusz szüle-
tésnapja. A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban szatmárcsekei házában ezen a 
napon fejezte be a megírását, tisztázta le. Ez 

a nap 1989 óta a magyar kultúra napja. A 
Himnusz születésének 200. évfordulóján 17 
órától az állami megemlékezés után az Or-
szágház főlépcsőjén 200 gyermek – 100 
anyaországi és 100 határon túli – szavalja 
majd a nemzeti imádságot Novák Katalin 
köztársasági elnökkel közösen. Szavaljuk mi 
is együtt a gyerekekkel határon innen és túl! 

 
...Értünk Kunság mezein 
Ért kalászt lengettél, 
Tokaj szőlővesszein 
Nektárt csepegtettél... 
 
A tokaji szőlőnektár nem az aszúbor, ez 

aszúesszencia. A botritiszes szemekből gra-
vitációs úton (saját súlya által) kipréselt nedű, 
körülbelül 450 g/l cukortartalommal, nagyon 
kevés 2-3%-nyi alkohollal. Krémes, selymes, 
semmihez sem hasonlító zamatát a narancs-
héj, birsalmasajt, körtekompót, aszalt kajszi 
ízei adják. 

Vinum regnum, rex vinorum – valóban. 
S a bortermelők védőszentje éppen Szent 

Vince. Szent Valér püspök diakónusa volt. 
Dacianus helytartó Valenciában börtönbe 
csukatta őket. Mikor a helytartó a kegyetlen 
börtön után egészségeseknek és vidámaknak 
találta őket, dühösen kifakadt: „Mit mondasz, 
Valér, te, aki a hit ürügyén a császárok törvé-
nyei ellen cselekszel?” A kérdésre Vince vá-
laszolt: „Eddigelé beszéded csak a hit 
megtagadására irányult; ismerd el, hogy a 
keresztények bölcsessége szerint elvetemült 
dolog lenne Istenünk tiszteletét tagadással 
káromolni.”  

Vince győzedelmest jelent. Ő az, aki le-
győzi a telet, s lassan előkészíti a tavasz útját. 

 
H a megcsordul Vince, 
tele lesz a pince. 
 
Legendája és a jósversike Vincét tagadha-

tatlanul vízöntői képességekkel ruházza fel. 
A vincézés során a szőlőskert szélét János 
napján szentelt borral vagy szentelt vízzel ön-
tözik meg; alapja az a hiedelem, hogy ha 
Vince napján esik az eső, sok bor lesz. Álta-
lános vélekedés szerint sok bort kell innunk 
Vince-napkor, ha azt akarjuk, hogy jó szőlő-
termés legyen. A nap szokásai közé tartozott 
a jelképes szőlőmetszés is. A levágott vince-
vesszőt vízbe állították, és hajtásaiból jósoltak 
az új termésre vonatkozóan. De mi köze a jel-
képes metszéshez, a szőlészethez e fagyos 
téli napnak, amikor még hó alatt pihennek a 
tőkék, s a rügyek is alusznak? Nos, ami ná-
lunk jelképes cselekedet, tőlünk délebbre na-
gyon is valóságos. A mediterráneumban 
január végére már végeznek is a metszéssel, 
mivel ott hamarosan megindul a nedvkerin-
gés a venyigékben. 

 
Kívánva életkedv-keringető gondolatokat 

minden kedves Olvasómnak, maradok kiváló 
tisztelettel. 

Kelt 2023-ban, tavaszébresztő Szent Se-
bestyén napján 

Kiss Székely Zoltán 

A természet kalendáriuma (DXLVIII.) 
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Kevés olyan ember van Európában, aki 
nem hallott a Monacói Hercegségről, az ön-
álló, független városállamról, és sokan óhaj-
tották-óhajtják meglátogatni életükben 
legalább egyszer, köztük mi is. Kirándulá-
sunk szervezői cannes-i tartózkodásunk má-
sodik napjára illesztették be a monacói 
kiruccanást. Monaco Cannes-tól 59 kilomé-
ternyire fekszik, ajánlatos a gyors A10-es au-
tópályán utazni. 

Az autópályáról letérve hosszú, végig erő-
sen lejtős alagúton érkeztünk meg Monaco 
városába, annak egy föld alatti, óriási parko-
lójába. A parkoló bejáratánál nyomatékosan 
felhívták a figyelmünket, hogy Monacót csak 
szájmaszkot viselve szabad meglátogatni, és 
az autóbuszból addig nem szabad kiszállni, 
amíg az arra hivatott rendőrök nem ellenőrzik 
az átoltottsági igazolványokat, illetve az ér-
vényes Covid-teszteket, és engedélyezik gya-
logosan meglátogatni a várost. A rendőrök 
több mint egy óra után érkeztek meg a par-
kolóba, elnézést kértek, de – mint mondták – 
azért késtek, mert „sürgősebb dolguk akadt”. 
Végül minden gond nélkül átestünk az ellen-
őrzésen, és a parkolóból gyors személyfelvo-

nóval érkeztünk a város központja, 
pontosabban a hercegi palota közelébe. 

 A Monacói Hercegség a francia Riviéra te-
rületére beékelődött, kevéssel több mint 2 
négyzetkilométer nagyságú miniállam, a Va-
tikán után a világ második legkisebb országa. 
Lakóinak száma meghaladja a negyvenezret, 
így a világ legsűrűbben lakott országa. A la-
kosság többsége idetelepedett, alig egyötöde 
született Monacóban, de egyharmada – több 
mint tizenkétezer – többszörös eurómillio-
mos, gazdag külföldi innen-onnan, és itt a 
legmagasabb az egy főre jutó milliárdosok 
száma. A lakosság legnagyobb része nem 
havi fizetésből – amely 5200 euró körül van 
– „tengeti” az életét. Naponta legalább  
ötvenezer francia és olasz alkalmazott ingá-
zik Monacóba. 

Mondják, hogy nyáron hihetetlenül meg-
telik Monaco turistákkal, de ottlétünk idején, 
2021. augusztus végén és a világjárvány ideje 
alatt a vártnál sokkal kevesebben voltak, 
sorok nélkül, néhány óra alatt megnézhettük 
a tengertől fokozatosan emelkedő sziklás 
dombra épült, szép fekvésű ország nevezetes-
ségeit, megismerhettük történetét. 

Monaco 1297-től független a Genovai 
Köztársaságtól. Az alkotmányos monarchia 
hercegséget a Grimaldi család mindenkori le-
származottjai uralják, ez Európa legrégebbi 
uralkodó családja. Tájainkon talán a legis-
mertebb a Grimaldi családból a daliás  
III. Rainer monacói herceg, aki 1956-ban há-
zasodott össze Grace Kelly Oscar-díjas ame-
rikai filmsztárral, a nyugati bulvársajtó nagy 
örömére, amely a huszadik század híres sze-
relmi történetévé duzzasztotta az eseményt. 
A házasság 1982-ben egy tragikus autóbal-
eset következtében ért véget. 

Monacóban a francia nyelv a hivatalos, de 
sokan beszélik még az ősi monacói nyelvet, 
amelyet ők monegascunak neveznek, francia 
nyelven monegasque, olaszul monegasco, a 
ligur nyelv (a Ligur-tenger környékén beszélt 
újlatin nyelv) nyugati változata, ugyanis a 
szomszédos provanszál nyelv hatására szá-
mos eltérést mutat az eredeti ligurtól, hasonlít 

a nizzai nyelvjáráshoz. A francia és más újla-
tin nyelvek befolyásának köszönhetően szó-
kincse, nyelvtana állandóan változik. A 20. 
században a monacói lakosság egyre jobban 
franciásodni kezdett, az 1970-es években a 
monacói nyelv közel volt a kihaláshoz, azóta 
sikerült elkerülni, ma az iskolákban tanítják 
a francia nyelv mellett a monegascut is. 

 Monaco hegyoldalban fekszik, a tenger it-
teni öblét egy nagy szikla osztja ketté, két ol-
dalán kikötőkkel, amelyekben szebbnél szebb 
luxusjachtok lebegnek a vízen, egyszerre 
akár 800 is (ennyi a befogadóképességük) 
napi száz-kétszáz euró parkolódíjért!  

 Monaco tengerpartja strandolásra nem 
igazán alkalmas, kevés strandja túlzsúfolt 
vagy nagyon drága. 

 A város, ami maga az ország, igazából két 
részből áll, Monacóból és Monte-Carlóból. 
Mindkettőnek szép, elegáns épületei vannak. 
Monaco főbb látnivalói a hercegi palota, az 
oceanográfiai múzeum, a kaszinó, a katedrá-
lis, a botanikus kert, a Formula-1 pálya né-
hány részlete és a város szűk utcái. 

 A hercegi palota és az előtte fekvő terület 
ottjártunk idején felújítás alatt volt, ez utóbbi 
kő- és homokkupacokkal volt tele, magas ke-
rítéssel elszigetelve, a híres őrségváltás is el-

maradt. A palota közelében, egy magaslaton 
áll a Szent Miklós-katedrális, itt kötött házas-
ságot a hercegi pár. Az esemény emlékét egy 
nagy festmény őrzi a székesegyházban. 

A legjobban várt látványosság az oceanog-
ráfiai múzeum volt, amely 1910-ben nyitotta 
meg kapuit a 85 méter magas sziklafal tete-
jén. Megépítését I. Albert herceg rendelte el, 
aki maga is óceánkutató és felfedező volt. Tu-
dományos érdemeit számos állam akadémi-
ája méltatta. A múzeum legalsó szintje a 
Földközi-tengerrel egy vonalban fekszik, míg 
a bejárat és az első emelet már a szikla tete-
jén. A legalsó szinten a tengerek és az óceá-
nok gazdag és változatos élővilágát 
ismerhetjük meg. Az első emeleten kitömött 
állatokat, bálnacsontvázat, óriáskagylót, óri-
áskalmárt, bálnavadászeszközöket, cápafoga-
zatot, búvárfelszerelést stb. láthatunk. Az 
előcsarnokban I. Albert herceg szobra és tu-
dományos tevékenységének eredményei te-
kinthetők meg. Az oceanográfiai múzeumot 
1957–1988 között Jacques Yves Cousteau ve-
zette. A múzeum előtt Cousteau kapitány 
híres mini-tengeralattjárója van kiállítva. 

 A kaszinóban monacói lakosoknak tilos a 
szerencsejáték, még be sem léphetnek oda, 
csak az alkalmazottak. A két (iker-) város 
Formula–1 pályája egyike Európa és a világ 
legtechnikásabb és legveszélyesebb verseny-
pályájának, a szűk utcák miatt, némelyikben 
alkalmunk volt sétálni. 

 Monacónak nincs repülőtere, viszont van 
több helikopter-leszállópálya. 

A város botanikus kertjében, számtalan ér-
dekes és szép növény között felüdültünk 
kissé, majd a gyorsfelvonón visszatértünk a 
parkolóba. A parkoló kijárata és a tenger fölé 
magasodó sziklatömbön, elegáns környezet-
ben épült fel Monaco börtöne, a Maison 
d’Arrét. Befogadóképessége 80 fő, mind-
egyik ablaka a tengerre néz az egyenlő esé-
lyek jegyében! A hercegségnek nincs is 
szüksége nagyobb börtönre, mivel Európában 
Monaco rendelkezik a legkevesebb bűnöző-

vel, viszont az egy főre eső rendőrök száma 
itt a legnagyobb. 

 Monacói kirándulásunkat a szerencsejáté-
kok nevezetes központja, Monte-Carlo meg-
látogatása tette teljessé. 

 A város, amely a hazárdjátékok egész vi-
lágon ismert európai centruma, olasz nevét – 
Monte-Carlo (magyarul Károly-hegy) alapí-
tójáról, a 19. században élt III. Károly mona-
cói hercegről (élt 1818–1889, uralkodott 
1856–1889 között) és a tenger fölé emelkedő 
hegyről (monte) kapta, amelynek oldalára 
épült. Alapításának ideje a 19. század közepe. 
A város neve hallatán mindenki elsősorban a 
kaszinókra gondol, jogosan, mert a „Monte-
Carlo Casino” már a város alapítása előtt fel-
épült, és a szerencsejátékok igencsak 
látogatott épületévé vált a tengerpart egészé-
ben. Nevét írják Montecarlónak is, okszitánul 
Montcarles, monacóiul Monte-Carlu, a mo-
nacói hercegség jövedelmi forrása, lakó- és 
üdülővárosa. 

 Monte-Carlo föld alatti autóparkolójából 
a sétára csábító japánkerten keresztül vezetett 
fel utunk a nevezetes kaszinókhoz. Az eléggé 
meredek utcák fáradalmait a kaszinó alatti 
parkban pihentük ki, ahonnan szép látvány 
nyílt az alattunk hullámzó tengerre. Azután 
érkeztünk a híres Casino de Monte-Carlóhoz, 
amely szerencsejáték- és szórakoztatóköz-
pont is, hozzá tartozik a kaszinó, a monte-car-
lói opera és balett. Ezek a Grimaldi hercegi 
család többségi tulajdonában vannak, és a 
család fontos bevételi forrásai. A játéktérre 25 
euró belépővel lehet bemenni, játszani 5 euró 
indulótőkével lehet. A kaszinót több őr is védi 
az illetéktelen behatolóktól, de a bejárathoz 
legközelebb álló mosdóig be lehet menni, és 
rá lehet látni a kaszinó belsejére. Mi inkább 
a kaszinó előtt parkoló drága, felénk nem lát-
ható autókat tekintettük meg, majd átmen-
tünk a téren lévő kisebb kaszinóhoz, ahová 
ingyen is bemehettünk, természetesen védő-
maszkkal. Ez a kaszinó is több száz négyzet-
méteren terül el, közel két óra hosszan 
sétáltunk a különböző játékasztalok között, 
útitársaink némelyike 5 euró ellenében ki is 
próbálta a szerencséjét, kevés eredménnyel. 

 Monte-Carlo kaszinóiban számos magyar 
arisztokrata, gyáros, gazdag ember megfor-
dult, és veszített nagyobbnál nagyobb össze-
geket. 

Nagy költőnk, Ady Endre franciaországi 

tartózkodása idején (1904, 1906) többször is 
megfordult Monte-Carlóban, a francia Rivi-
érán, ezek az alkalmak is jelentősen hozzájá-
rultak Ady igazi költővé éréséhez. Havasok 
és Riviéra című verse alatt Monte-Carlo hely-
megjelölése olvasható, és a hegy hidegsége, 
a Riviéra melegsége közötti ellentét az orszá-
got kizsebelők ellen lázadó Adyt vetíti előre. 
Hasonlóképpen látta a társadalmi igazságta-
lanságokat József Attila is a Riviérán tett lá-
togatása idején. József Attilának emléktáblát 
is állítottak a Nizza közelében levő dombon, 
azon a helyen, ahol a ház állott, amelyben la-
kott. 

 Elhagyva Monacót, útközben a következő 
nevezetesség, Èze Village irányába, arra gon-
dolok, hogy Monaco meglátogatása szá-
momra nem volt igazán kiemelkedő élmény, 
sőt néha egyenesen ágrólszakadtnak éreztem 
magam, a két nagy költőhöz hasonlóan, és azt 
hiszem, hogy inkább a hírnevéért kell meglá-
togatni a miniállamot. 

 A Cote D’Azur-ön, Monaco és Nizza kö-
zött félúton található a bájos kis középkori te-
lepülés, Èze. A falu mintegy 400 méter magas 
mészkőhegy csúcsán fekszik, keskeny, girbe-
gurba, felfelé haladó utcácskák alkotják, ahol 
gépkocsival lehetetlen közlekedni. Rózsával, 
borostyánnal befuttatott több évszázados, 
kőből épült házak varázsolnak a falunak kü-
lönleges hangulatot. Egykor erődfalu volt, 
kapuján belépve a Saint Tropez-i csendőr ha-
nyagul heverésző, szalmából készült hason-
másának nyakába akasztott táblácska 
figyelmezteti az idelátogatókat, hogy a maszk 
viselése kötelező. 

 A tenger felé nyitott teraszokról és külö-
nösen a csúcsra épült templomkertből csodá-
latos panorámát élvezhetünk a 
Földközi-tenger felé, és a másik irányba, a 
magas hegyek felé. Fennebb egy botanikus 
kert kaktuszaiban gyönyörködhet az ide láto-
gató, a csúcson egy középkori várrom zárja 
le a hangulatos sétát az ősz eleji ragyogó nap-
sütésben. Ez a falu inspirálta a nagy filozó-
fust, Nietzschét műve befejezésére, ugyanis 
itt remélt és talált gyógyulást betegségéből 
1883–1884-ben. 

 Szinte minden házban üzlet van, tulajdo-
nosaik kizárólag ebből élnek, mi sem mehet-
tünk el üres kézzel. 

A nap már lenyugvóban volt a tenger  
fölött, mikor visszaérkeztünk szállodánkba. 

A hercegi palota

A Casino de Monte-Carlo
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 Veress László 

3. Monaco, Monte-Carlo, Èze Village 

Monacói létkép az öböllel
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A megjelölt sorokban, oszlopokban szerepl  helyes megfejtéseket február 2-áig  
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 JANUÁRI ÉVFORDULÓK (1.) 
cím  pályázat nyertesei: 

Kardos Marika,  
Sz kefalva, Rózsa u. 

Szabó Cs. Ilona,  
Marosvécs, Patakszer u.   

A pályázati rejtvény megfejtése: 
PÉTERFI; LAJTA; WEISER; PERÉNYI; MADÁCH; 

WEIN; COLETTE; REVICZKY; JENNER 
Kérjük a nyerteseket, jelentkezzenek  

a 0265/268-854-es telefonszámon.

Megfejtések  
a január 13-i számból: 

 
 

Ikrek: 
Mandarinok 
 
 
Skandi: 
Bölcs nem gy lölködik és 
nem rokonszenvez. 
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Szerkeszti: Kiss Éva 1033.

VÍZSZINTES: 1. Brit mérnök, tiszt, India térképez je, 200 éve halt meg (William). 
7. Brit felfedez , természettudós, 200 éve született (Alfred, Russel). 9. Latin én. 10. 
Spanyol arany. 11. Elek. 12. Dán író, 150 éve született (Johannes Vilhelm). 17. Becézett 
Katalin. 19. Az egyik szül . 20. N i név (aug. 12.). 21. A farkasok … (Pet fi). 22. … 
Baldwin (színész). 23. Nem mozgó. 24. Torino folyója. 25. … Alda (színész). 27. Szintén 
ne. 28. USA-beli színész (Stephen). 29. Halkan mond. 31. Óriáskígyó. 34. Cin. 35. Arat. 
36. B séges etetés. 38. Régész öröme. 40. Rend r (argó). 42. Zuhany. 43. Volt (latin). 45. 
Rá vigyázó. 46. A mélybe. 47. Ebben az évben. 49. A tetejére. 51. Orr (francia). 52. 
Kedvesked  dicséret. 53. Francia zeneszerz , 200 éve született (Édouard). 54. A 
Nemzeti Színház els  komikusa, 225 éve született (Károly). 55. Ügyvéd, miniszter, 
150 éve született (Barna). 

FÜGG LEGES: 1. Rostnövény. 2. Az ezüst vegyjele. 3. Tréfa, bohóság. 4. …plan 
(távoli felvétel).  5. Id mér . 6. A nobélium vegyjele. 8. Magas hegység. 13. Vele szemben. 
14. A lakásában. 15. Svéd és román autójel. 16. Teacseppek! 18. Dunakeszi része. 19. 
Rangjelz  el tag. 20. Nagybirtokos, közgazdasági író, 150 éve született (Imre, gróf). 
21. Miniláda. 22. Celebeszi vadtulok. 24. Jogvita. 26. Savoyai herceg, alpinista, 150 éve 
született (Luigi Amedeo). 29. Szovjet vadászgép volt. 30. Élen jár. 32. Meztelen 
m alkotás. 33. Cseh író, 100 éve halt meg (Jaroslav). 35. Három találat a lutrin. 36. 
Német város. 32. Nagyítva beszél. 39. Kibír egy id t. 41. Angol zeneszerz  (Thomas Au-
gustine). 44. Három (olasz). 48. Orosz helyeslés. 50. Gally. 52. Bánat. 

L. N. J.

JANUÁRI  
ÉVFORDULÓK (3.)PÁ
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KOBAK KÖNYVESBOLT 
 
 

Marosvásárhely, 
Gy zelem tér  

18. szám,  

www.bookyard.ro

A két rejtvény azonos számú meghatározásait keverve közöljük. A megjelölt  
négyzetekbe kerül  bet ket folyamatosan összeolvasva Giuseppe Tomasi di Lampe-
dusa olasz író egyik m vének a címét kapjuk. Könnyítésül egy bet t el re beírtunk.
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Január 22-én, vasárnap 19 
órától a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata és a Yorick Stú-
dió a magyar kultúra napja 
alkalmából bemutatja a Bódi 
Attila műve alapján készült 
Lázadni veletek akartam című 
előadást, amelyet Sebestyén 
Aba rendezett. A Yorick Stú-
dióról, az összefogásról és a 
legújabb előadásról Sebestyén 
Abával beszélgettünk.  

– A Yorick Stúdió közel két évti-
zedes fennállása óta nagyrészt 
olyan kortárs drámák színre- 
vitelét vállalta fel, amely a je-
lenkor és a közelmúlt történése-
iből merít, és a színház 
eszközeivel egyfajta tükröt állít 
a társadalmunknak. Ez a kezde-
tektől tudatosan felvállalt mű-
sorpolitika volt? 

– A Yorick Stúdió létrehozásakor 
egy olyan színházi alkotóműhely-
ben gondolkodtunk, ahol bátran kí-
sérletezhetünk, ugyanakkor 
lehetőséget biztosíthatunk a szár-
nyukat próbálgató színészpalánták-
nak a bemutatkozásra. Egyfajta 
átmenetet próbáltunk megteremteni 
az egyetem és a kőszínház között. 
Húsz évvel ezelőtt szerződtem a 
marosvásárhelyi Tompa Miklós 
Társulathoz, ugyanennyi ideje taní-
tok a Művészeti Egyetemen. Min-
dig is érdekelt a rendezés. Ez a 
gondolat, ez a vágy érlelődött 
addig, hogy 2004-ben színházat ala-
pítottam, létrehoztam a Yorick Kul-
turális Egyesületet, amely azóta is 
biztosítja a Yorick Stúdió intézmé-
nyes hátterét. Ugyanabban az évben 
sikeresen pályáztunk, és 2005-ben 
létrehoztuk első bemutatónkat, a 
Nasztaszja Filippovnát, amit Andr-
zej Wajda írt Dosztojevszkij Félke-
gyelmű című regénye alapján, 
rendezője pedig Kövesdy István 
volt. Valójában azzal a szándékkal 
indultunk, hogy azok, akik egy-egy 
produkció próbafolyamatában részt 
veszünk, szakmailag fejlődjünk, il-
letve közösen új dolgokat fedezzünk 

fel magunkról, a világról, teljesít-
ménykényszer nélkül. Azóta na-
gyon sok színész, díszlettervező, 
rendező, koreográfus, dramaturg, 
drámaíró dobbantott a Yorick Stú-
dióban, és ért el jelentős szakmai si-
kereket. S bár a klasszikusok 
újraértelmezésével és a kortárs szö-
vegek színrevitelének szándékával 
indultunk, főleg az utóbbinál ma-
radtunk. Lehetőséget adtunk olyan 
fiatal kortárs magyar szerzőknek a 
bemutatkozásra, mint Székely 
Csaba, Potoczky László, Szabó Ró-
bert Csaba, Kincses Réka, Bódi At-
tila. Ugyanakkor olyan fontos 
román kortárs alkotók műveinek 
magyar nyelvű ősbemutatóját is a 
Yorickban tartottuk meg, mint Elise 
Wilk, Gianina Cărbunariu, Peca 
Ştefan, Carmen Domint és George 
Ştefan. 2009-ben indítottuk útjára a 
Kultúraközi párbeszéd a kortárs 
dráma tükrében című projektünket, 
aminek keretében évente egy román 
és egy magyar kortárs művet mutat-
tunk be, volt, amikor román rende-
zőket is hívtunk. Így született meg 
a 20/20 vagy a MARÓ előadás is, és 
több olyan színházi kísérlet, ame-
lyek aztán nagyon szép előadásszá-
mot értek meg, és jelentős szakmai 
és közönségsikernek örvendtek. 

– A Lázadni veletek akartam 
című előadás a Marosvásárhe-

lyi Nemzeti Színházban is lát-
ható lesz, és rendszeresen szere-
pel majd a Tompa Miklós 
Társulat műsorkínálatában. 

– Említettem, hogy a kezdetektől 
fogva a Yorick Stúdiónak partnere 
volt a Művészeti Egyetem és a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház. 
Független színházi műhelyként na-
gyon nehéz, ugyanakkor nagy fele-
lősség is létrehozni egy produkciót, 
hiszen óriási alkotói energiákat és 
anyagi forrásokat kell megmoz-
gatni, hogy minőségi előadás szü-
lethessen, de a legnehezebb talán 
műsoron tartani ezeket a produkci-
ókat, hiszen gyakran merülnek fel 
szervezési, egyeztetési problémák, 
és nem utolsósorban egy 40-50 fé-
rőhelyes színházterem nem tudja 
megtéríteni egy előadás játszási 
költségeit. Nem ez az első eset, 
amikor a Nemzeti Színházba került 
a Yorick Stúdió produkciója, vagy 
eleve koprodukcióként hoztunk 
létre előadásokat, ilyen volt például 
az Alvajáró románc, a Számvetés 
című József Attila-pódiumműsor, a 
Bányavirág, a Bányavakság, a Nem 
történt semmi, és ennek az együtt-
működésnek köszönhetően jóval 
több néző láthatta az előadásainkat, 
néhány produkcióval pedig fontos 
színházi fesztiválokra is eljutottunk. 
Úgyhogy nagyon örültem, amikor 
felhívott Pál Attila megbízott vezér-
igazgató úr, és lehetőséget kínált 
arra, hogy a Lázadni veletek akar-
tam című előadást a színházban 
játszhassuk. Úgy érzem, megszüle-
tett egy jó megoldás egy jó ügyért, 
a mindannyiunk, de főleg a közön-
ség érdekében.  

– A vasárnap bemutatásra ke-
rülő előadás története a Cea-
uşescu-diktatúra utolsó heteiben 
játszódik. Ennek a reménytelen 
időszaknak a legmélyebb és leg-
sötétebb bugyrait mutatja meg 
nekünk a szerző, a legérzéke-
nyebb korosztályon, a kamaszok 
szemén keresztül. Három érett-
ségi előtt álló fiú az élet szűkös-
sége ellen lázadva 
rendszerellenes akciókba kezd. 
Harminc évvel később egy osz-
tálytalálkozó alkalmával kell 

szembenézniük tetteik valódi kö-
vetkezményeivel, amikor egyre 
inkább elhalványul az akkori 
idők tapasztalata, egyre keve-
sebb embert érdekel az, hogy mi 
miért történhetett meg, és annak 
mi a következménye. Nagyon 
fontos ismét beszélni erről. Ez 
az előadás is, mint a korábbiak, 
a Szeretik a banánt, elvtársak?, 
vagy az Eltűntek (Elise Wilk) a 
közelmúltat idézik. Szándékos-e 
ez a választás? 

– Az említett előadások létreho-
zásával tudatosan vállaltuk fel a 
színház eszközeivel a múlt feldol-
gozását. Ilyen volt a 20/20, a 
MARÓ, amelyek a román–magyar 
együttélés visszásságait tárgyalják, 
és egyben tükröt állítanak a nézők 
elé. A Szeretik a banánt, elvtársak? 
és a Lázadni veletek akartam pedig 
a nyolcvanas évek kommunista idő-
szakában átélt eseményekről, élet-
helyzetekről szólnak. Fontosnak 
tartom ráébreszteni a közönséget, 
szembesíteni olyan elhallgatott, ki 
nem mondott dolgokkal, amelyeket 
általában a szőnyeg alá seprünk. 
Úgy érzem, szükség van arra, hogy 
mélyebben megismerjük múltunkat, 

szembesüljünk önmagunk, felme-
nőink egykori tetteivel, a közössé-
günkben és a társadalomban 
történtekkel. Talán csak akkor tu-
dunk tartalmasabb, őszintébb jelen-
ben élni, és talán boldogabb jövőt 
teremteni magunknak és gyereke-
inknek, ha mindezekkel tisztában 
vagyunk. Az előadás egyben elin-
díthatja a nemzedékek közötti pár-
beszédet is, szülők és gyerekek, 
nagyszülők és unokák között, azok 
között, akik átélték a szocializmus 
időszakát, illetve akik már a változás 
után születtek. Ráébredhetünk arra 
is, hogy mennyi fölösleges dolgot ci-
pelünk magunkkal a múltból, ame-
lyek még mindig meghatározzák, 
befolyásolják a mostani életünket. 
Az is kiderül, hogy a rendszerek vál-
toznak ugyan, a mi életünk is egy ki-
csit másabb lett, de valahogy mintha 
minden ismétlődne, kicsit talán más 
szinten, más összefüggésben, és 
ezzel is szembe kell nézni. A külön-
leges színházi nyelven megszólaló 
előadás a máról is szól, mindennapi 
gondjainkról, kérdéseinkről, és az 
ilyen jellegű produkciók létrehozása, 
úgy érzem, kötelességünk és talán 
küldetésünk is egyben.

Vajda György 

Bódi Attila: Lázadni veletek akartam  
Szereplők: László Csaba, Sebestyén Aba, Szász Csaba. A regényt 

színpadra alkalmazta Barabás Olga, zeneszerző: Cári Tibor, Szász 
Csaba, díszlet- és jelmeztervező: Sós Beáta, operatőr: Komesz Szil-
via. Rendező: Sebestyén Aba, rendezőasszisztens: Talán Vanda.  

Bemutató: január 22., vasárnap 19 óra, Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház, Nagyterem. A további előadások a Kisteremben lesz-
nek. Az előadás létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Bethlen Gábor Alap támogatta, további partnerek, támogatók: 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem és az AceTech. 
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, ROLETTÁK, GARÁZS-
KAPUK, ÁTLÁTSZÓPONYVA-BEÉPÍTÉS és egyéb árnyékolás-
technikai cikkek, automatizált változatok nagy választékban. Tel. 
0745-379-638. (sz.-I) 
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német 
REHAU profilokból. Tel. 0745-379-638. (sz.-I) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű 
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.  
(67049-I) 
DR. INCZE SÁNDOR belgyógyász főorvos betegeket fogad Maros-
vásárhelyen, a Tudor Vladimirescu utca 21/A szám alatt. Tel. 
0265/265-112. (18327-I) 
AUTÓSZERVIZBE alkalmazunk AUTÓBÁDOGOST, AUTÓFES-
TŐT. Tel. 0744-194-374. (23344-I) 
AUTÓSZERVIZBE alkalmazunk AUTÓSZERELŐT-MECHANI-
KUST. Tel. 0744-194-374. (23344-I) 
A marosvásárhelyi QUALITAS KFT. MUNKATÁRSAKAT alkal-
maz kürtőskalács készítésére a Tulipán utcai munkapontra. Hogyha 
otthon érzed magad a sütés-főzés világában, várjuk jelentkezésedet. 
Bővebb információ a 0744-500-554-es telefonszámon. (23402-I) 
MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A közelmúlt a színház tükrében  
Kötelesség és küldetés  

Lázadni veletek akartam – előadásfotó



ADÁSVÉTEL 

VESZEK régi képeket, képkereteket, 
antik bútorokat, porcelántárgyakat 
stb. Tel. 0731-309-733. (18286-I) 

ELADÓ kövér disznó. Tel. 0740-463-935. 
(18308) 

RÉGI pénzeket vásárolok, 1920 előt-
tieket. Tel. 0745-915-019. (p.-I) 

ELADÓ diófa rönk, diófurnír és 
svartni, diógyökér faragászoknak, po-
litúrozáshoz szükséges anyagok. 
Eladó régi parasztbútor, paraszti tár-
gyak, két garnitúra hálószobabútor 
1921-ből és különböző régiségek. Tel. 
0740-808-298. (18431-I) 

ELADÓ 2X38 ár föld Jedd–Kebele 
között, a főút jobb oldalán, az erdő 
alatt. Ára: 28 euró/m2. Tel. 0745-861-
522. (18437-I) 

ELADÓ 10 ha termőföld Szentpál 
községben. Tel. 0740-527-205. 
(18414-I) 

ELADÓ kombinált szekrény, kis, ki-
húzható kanapé (olcsón). Tel. 0743-
856-759. (18442-I) 

LAKÁS 

KIADÓ kétszobás lakás. Tel. 0744-
389-289. (p.-I) 

KIADÓ másfél szobás, bútorozatlan 
garzonlakás hosszú távra a Kárpátok 
sétányon. Tel. 0749-425-152. (18333) 

ELADÓ 2 szobás, II. emeleti tömb-
házlakás a Moldovei utcában. Tel. 
0743-398-720. (18398-I) 

KIADÓ egy felújított, kétszobás, tágas 
lakás a Kövesdombon. Egy egyedülálló 
vagy gyermekét nevelő nőnek, esetleg 
két diáklánynak szeretném kiadni. Tel. 
0757-121-009. (18439) 

ELADÓ ház Cserefalván, a 97. szám 
alatt. Érdeklődni a 0740-546-016-os 
telefonszámon. (mp.-I) 

KIADÓ 20 m2 helyiség központi zónában 
csendes tevékenységre. Tel. 0740-180-
058. (18446) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettelést. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18331-I) 

CÉG 10% kedvezménnyel vállal ház-
tetőkészítést, tetőjavítást, cserépfor-
gatást, építkezési, beltéri munkát stb. 
Tel. 0774-574-527. (18459-I) 

FAMETSZÉS, favágás, permetezés. 
Tel. 0770-621-920. (18459-I) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

FUVART, bútorhordást vállalunk sze-
mélyzettel, külföldre is, törmelékszál-
lítást, valamint csomagszállítást 
Budapestre. Tel. 0749-543-104. 
(17732-I) 

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

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

TERMOPÁN ajtók, ablakok javítása, 
szúnyoghálók szerelése. Tel. 0771-
383-725. (17951-I) 

TÉVÉ-, MOSÓGÉPJAVÍTÁS a kliens 
lakásán. Tel. 0740-527-205. (18349) 

A DENNIS METAL RECYCLING begyűjt 
színesfémhulladékot, akkumulátorokat, 
háztartási gépeket és forgalomból kivont 
járműveket. Munkapont: Koronka 408L 
szám. A szállítást biztosítjuk. Tel. 0755-
517-698. (23347) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, padló- 
csempe-, lamináltparkett-lerakást garan- 
ciával. Tel. 0746-552-473. (18436) 

VÁLLALJUK bármilyen tető készíté-
sét, szigetelést polisztirénnel, mesze-
lést, járólaplerakást. Tel. 
0746-628-817. (18471-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorúan emlékezem a mai 
napon édesapám, MÓZES 
DEZSŐ (Duci) halálának 46. 
évfordulójára. Akik ismerték, 
gondoljanak rá kegyelettel.  
Fia, Jenő és családja Izraelből. 
(18315-I) 

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok, 
évek, 
Ők itt maradnak bennünk 
csöndesen még.” 
(Juhász Gyula) 
Fájó szívvel emlékezünk 
szüleinkre, a nyárádszent-
lászlói KOVÁCS FERENCRE 
halálának 7., valamint 
KOVÁCS ELLÁRA halálának 
4. évfordulóján. Nyugodjanak 
békében! Emléküket örökre 
szívünkbe zárjuk.  
Két lányuk családjukkal 
együtt. (18445-I) 

Szomorú szívvel emlékezünk 
január 21-én KILYÉN 
PIROSKÁRA született Nyíri 
halálának 18. évfordulóján.  
Emlékét őrzi férje, Gyula, fia, 
menye és két unokája. (18416-I) 

Kegyelettel emlékezünk 
január 21-én a gegesi szü- 
letésű MIHÁLY DOMOKOSNÉ- 
RA szül. NAGY MAGDOLNA 
halálának 9. évfordulóján. 
A múltba visszanézve valami 
fáj, valakit keresünk, aki nincs 
már. Csak az idő múlik, feledni 
nem lehet, szívünkben örök a 
fájdalom és az emlékezet. 
Emlékét őrzi férje és fia. 
(18455) 

Kegyelettel emlékezünk id. 
SZŐCS JÓZSEFRE, a 
legdrágább férjre, édesapára, 
nagytatára, dédtatára, aki 14 
éve távozott szerettei köréből. 
Emléke legyen áldott, 
nyugalma fölött őrködjön 
szeretetünk!  
Szerettei. (18456) 

„Elmentél, de gondolatban 
örökké velünk maradsz.” 
Kegyelettel emlékeztünk 
január 17-én BÁLINT 
ZOLTÁNRA halálának 13. 
évfordulóján. 
Szerettei. (18452-I) 

„Csendes legyen álmod, 
Találj odafönt örök boldog-
ságot. 
Kísérje utadat Isten és az ég, 
A felhőkön túl találkozunk 
még.” 
Szeretettel emlékezünk január 
22-én MAGYARI ERZSÉBET-
RE (Böbe) halálának 16. 
évfordulóján. 
Szerettei. (18457) 

Életed úgy múlt el, mint egy 
pillanat,  
de emléked szívünkben örök-
ké megmarad. 
Szerető szíved pihen a föld 
alatt, 
minden érted hulló könny-
csepp nyugtassa álmodat. 
Múlhatatlan fájdalommal em-
lékezünk január 20-án a 
koronkai születésű TAKÁCS 
ARTÚR ATTILÁRA halálának 
második évfordulóján. 
Emlékét őrzik szerető szülei. 
(sz.-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a drága édesanya, nagy-
mama, dédmama, anyós, közeli 
és távoli rokon, kománé és jó 
szomszéd, 

HENTER KATALIN 
született SZENTANNAI 

életének 84. évében, hosszas be-
tegség után, 2023. január 18-án 
elhunyt. 
A virrasztás január 20-án, pénte-
ken 17 órakor lesz a Vili temetke-
zési központban (marosszent- 
györgyi új temető). 
Temetése 2023. január 21-én, 
szombaton 12 órakor lesz Maros-
vásárhelyen, a Nyár utcai köz-
ponti temetőben, református 
szertartás szerint.  

A gyászoló család. (8478-I) 

Mély fájdalommal, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudatjuk, 
hogy a szeretett édesanya, test-
vér, rokon és jó szomszéd, 

özv. CSORVÁSI JULIANNA 
szül. OSVÁTH 

életének 79. esztendejében haza-
tért a Teremtőjéhez. 
Temetése 2023. január 23-án 12 
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (18475) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Mély együttérzéssel oszto-

zunk szeretett barátnőnk, 

Henter Katalin ÉDESANYJA 

elvesztése miatt érzett  

fájdalmában. A barátok. 

(18468-I) 

„Gondoljatok rám, ha nagyon fáj, 
hogy nem vagyok mellettetek már. 
Megérzem majd sóhaját 
szíveteknek, és álmaitokban 
megjelenek nektek. Egy kicsit ott 
leszek veletek, letörlöm hulló 
könnyeiteket, de utána újra el kell 
mennem, máshol él már az én 
lelkem. Ne tartóztassatok vissza 
engem, bárhogy fáj, el kell 
mennem, én maradnék, de nem 
lehet, és kérlek, ne sírjatok, 
nagyon szeretlek benneteket. 
Búcsúztam volna, de erőm nem 
engedett, csak a szívem súgta 
halkan, hogy Isten veletek!” 
Szívünkben soha el nem múló fájdalommal emlékezünk január 20-
án a drága jó férjre, szerető édesapára, nagytatára, 

KILYÉN ATTILA 
volt újságíróra 

halálának 4. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! 

Bánatos feleséged, Bogár, fiad, István, unokád, Gyopár. (sz.-I)

Szomorú és fájó szívvel emlékezem január 20-án  
KILYÉN ATTILÁRA,  

az egyetlen jó testvéremre. 
Már négy éve, hogy búcsú nélkül elmentél, de feledni téged nem 
lehet. 
Szívemben örökké élni fogsz, szép emléked hálás szívvel, 
tisztelettel őrzöm. 
Emléked legyen áldott, pihenésed csendes! 
Akik ismerték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. 

Szerető testvéred, Öcsi. (18461-I)

Január 21-én lesz két éve, hogy szeretett gyermekünk, 
LACZKÓ CSONGOR  

lelke, mint fehér galamb, csendesen messzire szállt. 
Csillag volt, mert szívből szeretett, s mi úgy szerettük, ahogy csak 
lehetett. 
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, de szívünkben él, és örökké 
ott marad. 
Az idő múlik, a fájdalom csak nő, s nem hoz enyhülést a múló idő. 
Sírodra hiába visszük a virágot, lelkünkben örökké élni fogsz, és 
sosem felejtünk el. 

Emlékét fájdalommal őrzi szeretett édesanyja, édesapja és 
testvére, Zsolt Attila. (18453-I)

Tudjuk, hogy nem jöhet,  
mégis egyre várjuk,  
Enyhíti hiányát,  
ha álmainkban látjuk. 
Az ész megérti, de a szív soha,  
hogy egyszer majd mi is 
elmegyünk, 
ahol Ő van, oda. 
Az élet múlik, de akit szeretünk,  
arra életünk végéig könnyes 
szemmel emlékezünk. 
 
Fájó szívvel emlékezünk  

id. BIRÓ GÉZÁRA 
halálának 3. évfordulóján. Nyugodjon békében! 

Felesége, gyermekei és az unokák. (18472-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Kezdjék az új évet HAHOTÁZVA! 
A HAHOTA színtársulat folyamatosan színre viszi a nagy sikerű Megette a fene az egészet című 

szilveszterikabaré-előadását Marosvásárhelyen, a Maros Művészegyüttes előadótermében.  
Legközelebb  20-án, 21-én, 22-én, 27-én, 28-án és 29-én este 7 órától lesz látható az előadás. 
További előadások: február 3., 4., 5., 10.,12., 24., 25., 26.  
Jegyek elővételben a Maros Művészegyüttes és a Kultúrpalota jegypénztárában kaphatók.
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 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 


