
Szép időért drukkolnak a termelők

Tavaszi virágok fagyos télben

Nem kedvezett a március eleji fagyos, havas időjárás a vi-
rágkertészeknek. Pedig ekkorra termelik a sok idényvirágot,
mert köztudottan március elsején és nyolcadikán van a leg-
nagyobb kereslet rá. Más években fogyott is a virág, lányo-
kat, nőket asszonyokat örvendeztettek meg vele a férfiak. A
termelők fáradságos munkája ilyenkor térül meg. Idén ez
másként alakult, a fagy miatt március elsejére nem tudták
piacra vinni a virágot. 

Március elsején jártunk Szabó-Czirjék Attila mezőbándi virágterme-
lőnél, ahol a fóliasátrakban szebbnél szebb virágok sorakoztak, arra
várva, hogy mielőbb piacra kerüljenek. 

Szabó-Czirjék Attila és felesége 10 ár területen, a háztáji négy 6x20
méteres és két 8x20 méteres fóliasátorban termel virágot. Azon szeren-
csések közé tartozik, akik sikeresen pályáztak a Maros-mezőségi gazdá-
kat támogató Pro Economica Alapítványnál, ahol 15 ezer eurós
támogatást nyert el. Ezt az összeget a termelés hatékonyságának növelése

Kinőtte magát 
a balavásári 
borverseny
Mind a részvétel, mind a nevezett 
borminták tekintetében minden eddigit
fölülmúlt a hét végén rendezett bala-
vásári nemzetközi borverseny. A 170
férőhelyes rendezvényterem is szűk-
nek bizonyult, de a 316 borminta is az
eddigi legnagyobb nevezési számot
jelenti.

____________4.
Augusztusi 
papírrepülők 
Közzétette soron következő műsor-
rendjét a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem. Eszerint az intézmény hall-
gatóinak előadásában legközelebb
március 6-án, ma lesz előadás: 19
órától a Levél utcai Stúdió 2-ben a Pa-
pírrepülők című produkció van műso-
ron Sebestyén Aba rendezésében. 

____________5.
Ha megnő 
a mellény
A vártnál nehezebben nyert az utolsó
helyezett és eddig nyeretlen Székely-
udvarhelyi Női Kézilabdaklub ellen a
Marosvásárhelyi Olimpic a női kézi-
labda A osztály B csoportjában. 

____________8.
Édes 
anyanyelvünk 
megmaradására
A kis mesélőknek nemcsak szemük-
kel, hanem szívükkel is kellett látniuk
és mesélniük ahhoz, hogy megnyit-
hassák valamelyik szívablakot mese-
üzenetükkel, és elnyerjék a kulcsát.

____________9.

A felejtés intelligenciája
Amint a friss hírek között tallóztam, amiből kikerekedhet egy „ak-

tuális”, olyasmire akadtam, amitől háttérbe szorult az elmúlt héten az
ország népének idegeit feszültségben tartó DNA versus igazságügyi
miniszteri vita, a szociáldemokraták belső harcai, de még a centená-
riumi előkészületek hevében újra meg újra fellángoló magyarellenes
megnyilvánulások is szinte-szinte eljelentéktelenedtek.

Olvasom ugyanis, hogy kanadai tudósok szerint a memóriakiesés
tulajdonképpen az intelligencia egyik formája. Vagyis nem kell ag-
gódni miatta, mert az emberi agy azáltal, hogy bizonyos dolgokat „ki-
hagy”, a fontosabbakra tud, illetve akar koncentrálni. Azt mondják a
tudósok, hogy azok az emberek, akik mindenre emlékezni akarnak, nem
képesek fontos döntéseket hozni. Mert, szerintük, „az agynak törölnie
kell a jelentéktelen részleteket, azokra a dolgokra kell összpontosíta-
nia, amelyek hozzásegítik a fontos és intelligens döntések meghozata-
lához”. A tudósok hosszan elemzik embereken és állatokon végzett
megfigyeléseiket, és levonják a következtetést: feledni jó, sőt kötelező,
mert ez az intelligencia egyik megjelenési formája.

És rögtön itt a másik hír is, amit márciusban egyesek kötelezőnek
tartanak felemlegetni – persze anélkül, hogy errefelé jártak volna az
események idején, de nem árt időként borzolgatni az esetleg megnyug-
vásra, megbékélésre kész kedélyeket –, tehát tegnapi „friss” hír az is,
amelyiknek hegyeken túli szerzője „emlékezik” a vásárhelyi fekete
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(Folytatás a 6. oldalon)
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Mineralia – 
ásványtani kiállítás

A Maros Megyei Múzeum szervezésében ma nyílik és
március 11-ig, vasárnapig látogatható a Mineralia nevű
ásványtani kiállítás a Néprajzi és Népművészeti Múze-
umban (Rózsák tere 11. szám). Az érdeklődők ásvány-
gyűjteményeket, illetve drágakőből és féldrágakőből
készült ékszereket is megcsodálhatnak. Az idei kiállítás
különlegessége a turmalin. 

Imanap és könyvbemutató 
A marosvásárhelyi kövesdombi unitárius templomban
március 7-én, szerdán este 6 órai kezdettel imanapi is-
tentiszteletre és könyvbemutatóra kerül sor. Az imanapi
szószéki szolgálatot dr. Pál János homoródszentmár-
toni unitárius lelkész, történész végzi. Istentisztelet után
bemutatásra kerül dr. Pál János Ellenállás, alkalmaz-
kodás, kiszolgálás – Az Unitárius Egyház szerepkörei
(1945–1965) című könyve. A kötetet László Márton tör-
ténész mutatja be.

Nőnapi virágszirmok 
a Maros Művészegyüttesnél 

A Maros Művészegyüttes és a marosvásárhelyi Művé-
szeti Líceum közös műsort szervez nők napja tisztele-
tére március 8-án, csütörtökön este 7 órától a
művészegyüttes kövesdombi székházában. Fellépnek

a Művészeti Líceum zene szakos diákjai, a Cinege és
Prücskök népi zenekar, a Borsika néptáncegyüttes, a
Napsugár néptáncegyüttes és a Maros Művészegyüt-
tes. A hölgyeknek a belépés díjtalan, a helyek száma
korlátozott a szabad férőhelyek függvényében.

Nőnapi opera- és operettgála
Március 8-án, csütörtökön 19 órakor rendkívüli nőnapi
opera- és operettgálának ad otthont a Kultúrpalota
nagyterme. Vezényel Horváth József, fellép Stefan von
Korch tenor, Balla Sándor bariton, György Levente
basszus, közreműködik a Marosvásárhelyi Állami Fil-
harmónia vegyes kara. Műsoron: Bizet-, Gounod-, Ros-
sini-, Donizetti-, Suppe-, Kálmán Imre-, Brahms-,
Lehár-, Ivanovici-, Curtis-, Denza-művek. A hangver-
senyre a 20-as számú bérlet érvényes.

Nincs mese! – Marosvásárhelyen
még háromszor

A közkedvelt marosvásárhelyi Hahota színtársulat még
három alkalommal viszi színre Nincs mese! című zenés
szilveszteri kabaré-előadását Marosvásárhelyen, a
Maros Művészegyüttes előadótermében. A nagy sikerű
előadást március 10-én, 11-én és 17-én tekintheti meg
a nagyérdemű este 7 órától. Fellépnek: Puskás Győző,
Székely M. Éva, Kelemen Barna, Gönczy Katalin,
Cseke Péter, Gáll Ágnes és Szőlősi P. Szilárd. Énekel:
Bodoni Ildikó. Rendező: Kovács Levente. Jegyek elő-
vételben a Maros Művészegyüttes (0746-540-292) és
a Kultúrpalota (0265-261-420) jegypénztárában kapha-
tók.

Ma  LEONÓRA, INEZ, 
holnap TAMÁS napja.
LEONÓRA: az Eleonóra önál-
lósult rövidülése, arab eredetű,
jelentése: Isten az én világossá-
gom. 
TAMÁS: arameus eredetű,
görög közvetítéssel érkezett hoz-
zánk. Jelentése: iker. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 5.

1 EUR 4,6598
1 USD 4,6598

100 HUF 1,4853
1 g ARANY 161,3046

Megyénkben nem bojkottálták 
a próbavizsgát

Maros megye egyetlen tanintézetében sem bojkottálták
tegnap a nyolcadikos diákok próbavizsgáját – tájékoztatott
Illés Ildikó megyei főtanfelügyelő-helyettes. A kisérettségire
készülők tegnap román nyelv és irodalomból adhattak szá-
mot tudásukról, ma matematikából, holnap anyanyelvből
próbavizsgáznak. Az eredményeket március 16-án teszik
közzé. A próbavizsgákon szerzett osztályzat tájékoztató
jellegű, és nem kerül be a naplóba.

Nyitott kapuk 
a Művészeti Egyetemen

Március 8-áig, csütörtökig zajlik a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Nyitott kapuk című, egyhetes rendezvény-
sorozata, melynek keretében bemutatkoznak a színész,
bábszínész, koreográfia, teatrológia, látványtervező,
média és zenepedagógia szakos hallgatók és oktatók. Az
érdeklődők közel harminc ingyenesen látogatható rendez-
vény – mesterkurzusok, szakmai beszélgetések, vizsgae-
lőadások, kiállítások – révén tekinthetnek be a szakmai
képzés kulisszái mögé. Az előadások a Művészeti Egye-
tem Köteles Sámuel utcai főépületében, a Bolyai utcai
Pálffy-házban és a Levél utcai Stúdió 2-ben zajlanak. A
részletes program megtalálható az egyetem hirdetőtábláin. 

Értékesítési stand helyi íróknak
A Libris Eminescu könyvesbolthálózat márciustól mobil ér-
tékesítési standot alakít ki Maros megyei román és magyar
írók számára, lehetőséget nyújtva arra, hogy a szerzők be-
mutathassák műveiket. Az első könyvbemutatóra március
7-én, szerdán a Mihai Eminescu Kulturális Központban
kerül sor, ekkor az 8 Mărturisiri de dragoste (8 szerelmi
vallomás) című, román nyelvű könyvet ismertetik. A bemu-
tatott könyvek a továbbiakban a Nemzeti Színház előcsar-
nokában találhatók meg a színház mindkét társulatának
előadásai alkalmával. Azok a szerzők, akik részt kívánnak
venni a projektben, jelentkezzenek naponta 9–16 óra kö-
zött a marosvásárhelyi 1989. December 22. út 26. szám
alatti Ion Creangă könyvesboltban. Bővebb tájékoztatással
Elena Horhat a 0733-979-796-os telefonszámon szolgál.

Remény az életre – 
evangelizációs istentiszteletek

Március 7–11. között Remény az életre címmel evangeli-
zációs istentiszteleteket tartanak a magyar baptista ima-
házban (Marosvásárhely, Tudor Vladimirescu utca 50.
szám). Az együttlét szerdától szombatig 19 órakor, vasár-
nap 17 órakor kezdődik.

Jogi tanácsadás
Március 7-én, szerdán délután 4 órakor szerkesztőségünk
Dózsa György utca 9. szám alatti székhelyén, a II. emeleti
57-es irodában jogi tanácsadást tart előfizetőinknek Mol-
nár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük, hogy hozzák
magukkal előfizetési szelvényüket és az ügyükkel kapcso-
latos minden iratot.

Hírszerkesztő: Nagy Székely Ildikó

6., kedd
A Nap kel 

6 óra 53 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 14 perckor. 
Az év 65. napja, 

hátravan 300 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Változó égbolt, 
eső várható

Hőmérséklet:
min 90C
max. 20C

Megyei hírek

Március 4-én, vasárnap szállhattak utoljára jégre a kor-
csolyázók a marosvásárhelyi Ligetben. Ez alkalommal in-
gyenes volt a pályahasználat, csak a korcsolyabérlésért
kellett fizetni. A szezon utolsó napján nem volt tömeg a
jégen, de a kisgyermekes családoktól az idősekig majd
minden korosztály képviseltetett.

Mircea Moldovan, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal illetékes osztályvezetője által rendelkezésünkre bo-
csátott adatok szerint 2017–2018 telén nagyobb volt a

pálya látogatottsága, mint egy évvel korábban. Míg 2016–
17-ben 21.199-en korcsolyáztak a Ligetben – 14.516 gyer-
mek, 6683 felnőtt –, az idei szezonban 24.457-re
emelkedett a jégen siklók száma: 17.265 gyermek és 7192
felnőtt használta a pályát. Tavaly 90 gyermek- és 7 felnőtt-
bérletet, idén 75 gyermek- és 11 felnőttbérletet váltottak.
Míg 2016–17-ben nyolc testnevelésórát tartottak a ligeti
műjégpályán, az idei szezonban 12-re nőtt a „jeges tesió-
rák” száma. (nszi)

Bezárt a korcsolyapálya
Idén népszerűbb volt

Rendőrségi hírek
Ütközések, gázolás

Március 2-án, pénteken Nyárádszeredában egy 59 éves
gépkocsivezető járművével egy 24 éves férfi vezette autó-
val ütközött. A balesetben a két sofőr és egy utas könnyebb
sérülést szenvedett. Ugyanaznap Maroskecében egy 34
éves gépkocsivezető autójával elütött egy nőt, aki szabály-
talanul próbált átkelni az úton. A gyalogos könnyen meg-
sérült. 

Szintén Pénteken Marosfelfaluban egy haszonjárművet
vezető 43 éves férfi elvesztette az uralmat járműve fölött,

amely letért az úttestről. A balesetben a sofőr és egy utas
könnyebb sérülést szenvedett. 3-án, szombaton Marosvá-
sárhelyen, a Băneasa utcában egy 20 éves gépkocsivezető
járművével a menetirány szerinti sávról letérve egy 
villanyoszloppal ütközött. 
Sorozatos baleset Gernyeszegen

Március 4-én, vasárnap Gernyeszegen egy 39 éves gép-
kocsivezető autójával az előtte haladó autónak ütközött,
amelyet egy 51 éves férfi vezetett. Ez utóbbi egy harmadik
gépkocsinak ütközött, amelyet ugyanabban az irányban egy
61 éves férfi vezetett. A balesetben négyen sérültek meg:
az első jármű sofőrje és három utasa. 

RENDEZVÉNYEK

Fotó: Nagy Tibor



Háromszéken valamennyi magyar politikai szerve-
zet mozgósítja a szimpatizánsait a székely szabad-
ság napja alkalmából tartandó szombati
marosvásárhelyi megemlékezésre és felvonulásra.

A mozgósításról az RMDSZ, az MPP, az EMNP és az
EMNT helyi és területi vezetői beszéltek hétfőn Sepsiszent-
györgyön, azon a sajtótájékoztatón, amelyet Izsák Balázzsal,
a megmozdulást szervező Székely Nemzeti Tanács (SZNT) el-
nökével közösen tartottak.

Valamennyien rendkívül fontosnak tartották, hogy az idei
évben, amikor Románia az Erdéllyel való egyesülés kinyilvá-
nításának a centenáriumát ünnepli, a magyar szervezetek egy-
ségesen nyilvánítsák ki a székelyföldi autonómia iránti
igényüket.

Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének el-
nöke arra emlékeztetett, hogy az SZNT-nek azok az öt évvel
ezelőtti megmozdulásai voltak a legsikere-
sebbek, amelyekre az RMDSZ is mozgósí-
totta a szimpatizánsait. Úgy vélte: 2013-ban
mind a székely szabadság napja, mind a szé-
kelyek nagy menetelése nemzetközi vissz-
hangot váltott ki, és hasonló nagyszabású
rendezvényre van szükség most is. Hozzá-
tette: ezt az álláspontot Kelemen Hunorral is
egyeztették, aki támogatta az RMDSZ moz-
gósítását.

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármes-
ter, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke
fontosnak tartotta annak a felmutatását, hogy
a fontos ügyek mellett a magyar szervezetek
össze tudnak fogni, félre tudják tenni mind-
azt, ami elválasztja őket.

Izsák Balázs SZNT-elnök kijelentette: az
általa vezetett szervezet a székely nemzeti
ünnep megteremtését tekintette céljának,
amikor a székely vértanúk kultuszát próbálta
megerősíteni. Arra is figyelmeztetett, hogy a
székely vértanúk marosvásárhelyi obeliszkjén

egy Jókai Mórtól vett idézetben a „független szabad nemzeti
állás” kifejezés szerepel. Úgy vélte, ezt a 21. század szavaival
autonómiának lehet nevezni.

Tamás Sándor felvetésére Izsák Balázs kijelentette: ezúttal
is arra kér minden résztvevőt, hogy megnyilvánulásaikkal
óvják mind a románok, mind a magyarok emberi méltóságát,
és kerüljék azokat a jelszavakat, amelyek idegenek az SZNT
szándékától. Kijelentette, hogy sem a „Vesszen Trianon!” jel-
szó, sem a „Székelyföld nem Románia!” jelszó nem felel meg
az SZNT törekvéseinek. Az SZNT ugyanis nem revízió útján,
hanem a román parlamentbe benyújtott autonómiastatútum el-
fogadtatása útján próbálja kivívni a székely szabadságot.

Izsák Balázs korábban azt közölte, hogy 40 ezer résztvevőre
számít a székely szabadság napja marosvásárhelyi megemlé-
kezésén és felvonulásán.

Az influenza újabb áldozatai 
79-re emelkedett azok száma, akik influenza miatt
haltak meg idén – közölte a Fertőző Betegségeket
Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ
(CNSCBT). Az idézett forrás szerint a legutóbb el-
hunyt hat személy nem volt beoltva influenza ellen,
és más betegségekben is szenvedtek. Az elhunytak
között van egy 65 éves bukaresti, egy 50 éves nagy-
szebeni, valamint két Prahova megyei nő és egy 53
éves Bihar megyei, illetve egy 68 éves fővárosi férfi.

Szerdától felmelegedés 
Szerdától az ország valamennyi vidékén növekedés-
nek indulnak a hőmérsékleti értékek, a Bánságban a
nappali csúcshőmérséklet eléri a 16 Celsius-fokot is
– nyilatkozták a Mediafax hírügynökségnek az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat képviselői. „A hőmér-
sékleti értékek egyik napról a másikra emelkednek.
Kedden hűvösebb lesz Olténiában, Moldvában, Ha-
vasalföldön. Holnapután viszont az egész országban
felmelegedés jön” – mondta az ügyeletes meteoroló-
gus.

Banánprogram
Kihirdette hétfőn Klaus Johannis államfő a 2017/13-
as kormányhatározatot törvényerőre emelő jogsza-
bályt, amely értelmében Románia csatlakozik az
Európai Unió iskolaprogramjához. A törvény azon in-
tézkedések hatékony gyakorlatba ültetését teszi le-
hetővé, amelyek értelmében az Európai Unió
segítségével friss gyümölcsöt és zöldséget (elsősor-
ban banánt) kapnak az iskolások. A program gyakor-
latba ültetéséért a megyei és a helyi tanácsok
felelnek.

Kegyetlen rablógyilkosság 
A csanálosi (Urziceni) határátkelőnél fogták el azt a
férfit, akit a hétfő hajnalban Szatmárnémetiben elkö-
vetett gyilkossággal gyanúsítanak. A férfi Magyaror-
szág területére akart átjutni – tájékoztatott a
máramarosszigeti határrendészeti területi felügyelő-
ség. A 39 éves Ştefan R., akit a 43 éves pincérnő
meggyilkolásával gyanúsítanak, reggel 6 óra körül
próbált meg átlépni a határon. A felügyelőség tájé-
koztatása szerint az ellenőrzés során vették észre a
határrendészek, hogy a határátlépésre jelentkező
férfi a néhány órával korábban elkövetett gyilkosság
gyanúsítottja, ezért átadták a Szatmár megyei
rendőr-főkapitányság munkatársainak – tájékoztatott
a határrendészet. Az áldozat 43 éves volt, és egy
kocsmában támadta meg egy férfi, aki a jelek szerint
pénzt akart lopni.
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márciusra, és olyan szívhez szólóan ecseteli a történte-
ket (persze saját szájíze és intelligenciája szerint), hogy
mindenkiben felmegy a pumpa. Azokban is, akik nem
tudják pontosan, mi történt, azokban is, akik meg pon-
tosan tudják. 

Ha hergelni akart az illető, elérte a célját. Pedig, ha
hallgatott volna, és „elfelejti”, amit nem is élt át soha,
intelligensebb maradt volna. A kanadai tudósok is meg-
mondták. Ők pedig tudnak valamit.

Mert ezzel az országgal valami nincs rendben. Nem
is volt soha. Annyi jót várt mindenki, és annyi minden
bizonyult illúziónak. Először a diktatúra bukásától
valós demokráciát, ami azonban mindmáig késik, aztán
az uniós tagság elé tekintettek várakozással, majd el-
kezdődött a korrupció elleni harc, ami a visszaélések és
politikai leszámolások fegyverévé vált, a politikai élet
csatatérhez hasonlít, a kormányokat csupán a tehetet-
lenségi erő viszi előre. Hiába dübörög a gazdaság, az
emberek élete rosszról rosszabbra változik. 

A mérleg pedig: az utóbbi tíz évben a lakosság több
mint 12 százaléka hagyta el az országot. Szíria után Ro-
mánia lett a világ második legnagyobb kivándorló or-
szága. 

A tanulság pedig – visszatérve a kanadai tudósokra
–, hogy nem ártana némi memóriakiesés időnként az or-
szág vezetőinek sem. Ha „elfelejtenének” egymással
hadakozni, talán lenne elegendő idejük, energiájuk, böl-
csességük és intelligenciájuk, hogy rájöjjenek, nem ala-
nyi jogon jutottak hatalomra, nem is a saját
képességeik, hanem a sok millió elfeledett szavazó pe-
csétje nyomán kerültek „helyzetbe”, és ideje lenne értük
is tenni valamit. És az ultranacionalisták is „pihentet-
hetnék” néha az agyukat, hátha náluk is felvillanna
végre az intelligencia szikrája.

A felejtés intelligenciája
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Székely szabadság napja 
Közösen mozgósítanak a magyar politikai szervezetek

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) két
képviselője olyan törvényjavaslatot nyújtott be,
amely megakadályozná, hogy a törvényhozók meg-
emelhessék saját fizetésüket.

Adrian Prisnel és Cristian Seidler USR-képviselők javaslata
a képviselők és szenátorok jogállását szabályozó 2006/96-os
törvényt módosítaná oly módon, hogy a törvényhozó testület
tagjai számára megszavazott béremelkedés csak a következő
parlamenti mandátumtól kezdve lépne hatályba.

„Ily módon minden béremelés csak a következő parla-
mentre lenne érvényes, és a törvényhozóknak többé nem

lenne lehetőségük megszavazni saját bérük megemelését” –
érvel az USR. Adrian Prisnel képviselő szerint jelenleg ér-
dekellentét áll fenn, ugyanis más alkalmazottakhoz képest ki-
váltságos helyzetben vannak a parlamenti képviselők és sze-
nátorok azáltal, hogy saját bérükről szavazhatnak.

Kollégája, Cristian Seidler Nagy-Britannia példájával ér-
velt, ahol egy botrányt követően létrehoztak egy független ha-
tóságot, amely megszabja a törvényhozók bevételét.
„Véleményünk szerint ez lehetne egy megoldás Romániában
is. Első lépésként mindenképpen korlátoznunk kell ezt a
jogot” – vélekedett Seidler. (Agerpres) 

Bérstoptervezet a honatyáknak 

A román haditengerészet szervezésében megrende-
zett egyik legnagyobb hadgyakorlat kezdődött hét-
főn a Fekete-tengeren, az Egyesült Államok,
Franciaország, Georgia, Bulgária és Ukrajna részvé-
telével.

A román vizeken és partszakaszon lebonyolítandó, Spring
Storm 18 fedőnevű, március 15-ig tartó közös műveletben
1700 katona és a román haditengerészet számos hajója vesz
részt a Regele Ferdinand fregattól kezdve a katonai búvárok
által használt motorcsónakokig.

Az Egyesült Államok az Oak Hill partra szállító dokkhajó-
val, a Cargon City gyorsjáratú segédhajóval és egy tengerész-
gyalogos századdal, míg Franciaország a Jean Bart fregattal

vesz részt a manőverezésben, amelyben egy partraszállási
övezet aknamentesítését, a kétéltű műveletek szövetségesi
összehangolását gyakorolják.

A hadgyakorlathoz a román légierő több szállító- és vadász-
gépe, mentőhelikoptere, a parti őrség egyik hajója és a száraz-
földi erők néhány páncélosa is csatlakozik.

A Spring Storm 18 a NATO alapszerződésének 5. cikkelye
szerinti, külső támadással szembeni közös védekezés elvén
alapul, forgatókönyve pedig egy hibrid fenyegetés (konven-
cionális és félkatonai alakulatok) visszaszorítását célzó szá-
razföldi és tengeri műveletekből tevődik össze – olvasható a
hadgyakorlatról kiadott közleményben. (MTI)

Nemzetközi hadgyakorlat a Fekete-tenger román vizein

A szokásosnál két órával hosszabb nyitvatartással ünne-
pelhetik az angliai és a walesi pubok Harry herceg és meny-
asszonya, Meghan Markle esküvőjét.

Az idén 34 éves herceg – Károly trónörökös és a néhai
Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő uno-
kája – és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november
végén jelentették be. Az esküvő május 19-én lesz Windsorban,
a legősibb angliai királyi rezidencián.

Amber Rudd brit belügyminiszter vasárnap ismertetett ren-
deletében közölte, hogy az angliai és a walesi pubok az es-
küvő napjára virradó éjjel, valamint a ceremónia után is
hajnali 1 óráig fogadhatják a vendégeket.

Egyes eseti kivételektől eltekintve az Angliában és Wales-
ben működő pubok rendszerint 23 óráig szolgálhatnak fel sze-
szes italt.

Skóciában a helyi kormány hatáskörébe tartozik a pubok
nyitvatartásának meghatározása, de a skót kormány egyelőre
nem nyilatkozott az esetleges hosszabbítási engedélyről.

A brit belügyminiszter vasárnapi rendeletének indoklásá-
ban hangsúlyozta: a hercegi esküvő országszerte alkalmat te-
remt a helyi közösségeknek arra, hogy együtt ünnepeljék „a
királyi család és az egész nemzet számára nagy jelentőségű
és örömteli eseményt”.

Amber Rudd szerint a közvélemény is pártolja, hogy hosz-
szabb ideig emelhesse poharát Harry herceg és Meghan
Markle tiszteletére „a nemzeti vigalom napján”.

A pubok népe korántsem első ízben köszöntheti hajnalba
nyúló ünnepléssel a királyi család valamely jeles eseményét.

A kormány hasonló nyitvatartási engedményről döntött
2011-ben, amikor Harry bátyja, Vilmos herceg, a brit trón
majdani várományosa és menyasszonya, Kate Middleton – a
világraszóló londoni esküvő óta viselt címe szerint Katalin
cambridge-i hercegnő – kelt egybe, valamint 2012-ben, II.
Erzsébet királynő trónra lépésének 60. évfordulóján, és 2016-
ban is, az uralkodó 90. születésnapja alkalmából.

A vasárnap bejelentett újabb hasonló intézkedést örömmel
üdvözölte Brigid Simmonds, a Brit Sör- és Pubszövetség ve-
zérigazgatója.

Simmonds közleménye szerint a szövetség „elragadtatás-
sal” nyugtázza a kormány döntését, amely lehetővé teszi,
hogy „a nemzet felelősségteljes módon emelhesse poharát
Harry és Meghan tiszteletére”.

A szakmai szervezet vezérigazgatója szerint az intézkedés
emellett jót tesz majd „a nagyszerű brit sör- és pubszektor”
forgalmának is, „aminek épp ideje”. (MTI)

Hosszabb nyitvatartással ünnepelnek



A Rhédey-kastély körüli tér
rendezésének költségeire je-
lentős támogatást nyert el a
kisváros a Kis-Küküllő LEA-
DER Egyesület által kiírt egyik
pályázaton. Csibi Attila Zol-
tán, Erdőszentgyörgy polgár-
mestere és Lidia Delia
Bogdan, a Vidéki Beruházások
Finanszírozási Ügynökségé-
nek (AFIR) gyulafehérvári ve-
z é r i g a z g a t ó - h e l y e t t e s e
hétfőn írta alá a vissza nem
térítendő támogatásról szóló
szerződést. 

A 6674 négyzetméteres rendez-
vénytér és park létrehozásáról szóló
pályázat célja olyan központi tér ki-
alakítása, amely nemcsak a kastély-
hoz illő, hanem megoldást nyújt a
település néhány mai gondjára is. A
kastély körül térkövezett felületet,
parkolóhelyeket, zöldövezetet hoz-
nak létre, míg a kastély mögött ba-
rokk és angolkertet. A teret korhű
kerítéssel vezik körül, és térfigyelő
kamerarendszer gondoskodik a vé-
delméről. A térre autóval ezután
nem lehet behajtani.
Teljesen átalakul a mostani udvar

Az elképzelés szerint a jelenlegi
park megmarad mostani formájá-
ban, de elhelyeznek benne egy szö-
kőkutat, a veszélyessé vált, idős
fákkal is kezdeni kell valamit. A be-

ruházás révén megnő a zöldövezet,
ugyanis a kastély melletti és mö-
götti részt füvesítik, növényekkel
ültetik be, sétányokat alakítanak ki
rajta. Igyekeznek a környékre jel-
lemző anyagokat ötvözni, így a fa
és a kő kerül előtérbe a munkálatok
során, de a térkő és a több száz nö-
vény mellett kerti bútorok – padok,
szemétkosarak, világítótestek, ke-
rékpártartók – is helyet kapnak. A
szakközépisola régi, parkra néző
szárnyával párhuzamosan 18 autó
és egy autóbusz egyidejű parkolá-
sára megfelelő teret alakítanak ki. A
beruházásra a kisváros 120 ezer
euró támogatást kap, amelyhez 73
ezer eurós önrésszel járul hozzá a
helyi költségvetésből.

Ideköltöztetnének 
minden rendezvényt

„Sajnos, Erdőszentgyörgynek
nincs egy olyan tere, ahol kültéri
eseményeket lehetne szervezni. A
jelenlegi helyeken vagy nem meg-
felelő az infrastruktúra, vagy a be-
fogadóképesség korlátozott. Ezt a
hiányosságot hivatott pótolni a Rhé-
dey-kastély körüli terület rendbeté-
tele. Valamikor itt csodálatos
kastélykert volt. Most, hogy a Rhé-
dey családnak egy múzeum létreho-
zásával is méltó emléket állítunk,
úgy gondolom, a kastély környeze-
tét sem hanyagolhatjuk el. Tarto-
zunk ennyivel a Rhédey családnak”
– nyilatkozta Csibi Attila Zoltán,
aki reméli, hogy maradandót alkot-

nak, mert ezzel a beruházással meg-
oldódik a kulturális események
helyszínének biztosítása. Az elöl-
járó kifejtette: Erdőszentgyörgyön
számos rendezvény van évente, és
azt tervezik, hogy mindezeket a
kastély előtti térre költöztetik, mert
a helyiek és a turisták számára
egyaránt könnyen elérhető. Ha jö-
vőre nem is, de 2020-ban már itt
szeretnék ünnepelni a városnapokat
is. 

A rendezvénytér létrehozása, a
terület átalakítása több okból indo-
kolt. A jelenlegi parkban álló, több
évtizedes fák veszélyessé váltak,
ugyanakkor akadályozzák a kas-
télyra való rálátást. A város számára

fontos, hogy a turisták betérjenek a
kastélyba, de ehhez a látogatóknak
biztosítani kell a minimális feltéte-
leket, mint a biztonságos parkoló-
hely, a járdák. A felújított kastély és
a körülötte lévő szép környezet a te-
lepülés turisztikai, kulturális értéké-
nek növelését is jelenti – derül ki a
projekt indoklásából. 

Ezzel egy hónap alatt Erdőszent-
györgy polgármestere a második, a
kastélyhoz kapcsolódó támogatási
szerződést írta alá. Mint arról már
lapunkban beszámoltunk, a kastély
emeletén kialakítandó Rhédey-mú-
zeum számára is pályázati pénz le-
hívásával fedezik az anyagi
hátteret. 

Mind a részvétel, mind a ne-
vezett borminták tekinteté-
ben minden eddigit fölülmúlt
a hét végén rendezett balavá-
sári nemzetközi borverseny. A
170 férőhelyes rendezvényte-
rem is szűknek bizonyult, de a
316 borminta is az eddigi leg-
nagyobb nevezési számot je-
lenti.

Népes részvétel mellett került sor
szombaton a balavásári Romantik
étteremben a 22. Küküllő menti
borverseny díjátadó ünnepségére. A
házigazda község magyarországi
testvértelepülései – Gerjen, Fót,
Szatymaz – mellett borlovagrendek
is képviseltették magukat: a há-
zigazdának számító Kis-Küküllő
Borrend mellé felsorakozott a di-
csőszentmártoni Szent Márton Bor-
rend, az anyaországból pedig a
Kiskunhalasi Borrend, a kecskemé-
tei Mates János Borrend, a Csurgói
Borrend és a Budafoki Pezsgőrend
képviselői is.

Köszöntőbeszédében Sagyebó
István balavásári polgármester
nemcsak a népes részvételt üdvö-
zölte, hanem azt is elmondta: vita is
kíséri azt, hogy ezen a versenyen a
kézműves (házi) borok mellett az
ipari és laboratóriumi körülmények
között előállított italok is verse-
nyeznek, de az előbbiek becsületére
legyen mondva, állják a sarat.
Sebeket gyógyít

Magyarország csíkszeredai fő-
konzulátusa részéről dr. Farkas Ba-
lázs konzul, a Kis-küküllő Borrend
részéről Péterfi Sándor kancellár
egyaránt Hamvas Béla A bor filozó-
fiája című művét idézve illették di-
csérő szavakkal a bort. A
külképviselet szerint a küküllői bo-
rászat és szőlőtermesztés olyan
érték, amelyet folytatni kell, hiszen
a magyarok számára ez nagyon fon-

tos mesterség, és kultúránk része is:
„aki szőlővel, borral foglalkozik, az
értéket teremtő dolgos ember, mű-
veli a földet, építkezik” – hangsú-
lyozta a konzul, míg Péterfi mérnök
azt emelte ki: a szőlőtermesztő fal-
vak népe régóta tudja, hogy a bor az
embertől munkát követel, és olyan,
mint a szolgabíró: nem tűr halasz-
tást. A jó bornak nemcsak illata, za-
mata van, hanem szelleme is, amit
átad annak, aki issza. Dr. Kunszent
Miklós borlovag szerint pedig a bor
és a parlament között az a különb-
ség, hogy míg autóbbi sebeket osz-
togathat, a nemes nedű a sebeket
gyógyítja.
Bevonulhat a történelembe

A borminták bírálóbizottságának
elnöke, dr. Kunszenti Miklós szak-
mai szempontból is értékelte az
idén bemutatott borokat. Úgy véli:
a 2017-es évjárat bekerülhet a
közép-európai szőlészet és borászat
aranykönyvébe, mert minden lehe-
tőség adott volt tavaly a jó bor ké-
szítéséhez: időben volt a szüret, a
termés beérett, magas volt a cukor-
tartalom, és megmaradt a savtarta-
lom is, és ezt a borászok – a
bemutatott minták alapján – meg is

hálálták, nagyon jó italokat készítet-
tek. A legtöbb bornál azt érezni,
mintha egy érett szőlőfürtbe ha-
rapna az ember: előjött a szőlő il-
lata, zamata, nagyon jó italokat
lehetett kóstolni, és néhány helyi
fajta is kiválóan szerepelt a ver-
senyben. A felhozott borok 90 szá-
zaléka kifogástalan volt, és nem is
tettek különbséget a házi és az
üzemi bor között: a lényeg a minő-
ségen volt, ezért is van az, hogy kis-
termelők és nagyobb borászatok
egyaránt aranyérmeket tudtak sze-
rezni. 

A balavásári verseny máshol nem
tapasztalt jellegzetessége, hogy a
zsűri nemcsak végigkóstol és pon-
toz minden bort, hanem egy-egy
mondatot is elmond róla, amit a tit-
kár feljegyez, és amit minden
gazda, termelő is megkap. „Az,
hogy ezt folyamatosan vezetik,
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy
ilyen borokat tudjunk kóstolni, mert
mindenki látja, mi az, amiben fej-
lődnie kell” – véleményezett a zsűri
elnöke.
Reneszánszát éli a bor?

A Kis-Küküllő Borászati Társu-
lás elnöke, Sütő Árpád lapunknak

felidézte: 22 évvel ezelőtt úgy in-
dultak 32 bormintával, hogy min-
deniket ki kellett volna zárni a
versenyből, de úgy is örültek a kez-
deti lépésnek, ma viszont az ittho-
niak és az anyaországiak mellett 19
horvát, néhány szlovák és román
borász is benevezett, így már nem-
zetközi a verseny, és ezt tovább kell
fejleszteni, bevonni az ifjabbakat is,
hogy a borkultúra is tovább éljen.
Ami a fiatalokat illeti, az elnök el-
mondta: az utóbbi időben egyre töb-
ben bekapcsolódnak a borászatba,
díjnyertes borokkal is jelentkeznek,
aminek a rend nagyon örül.

Sagyebó István polgármester is
hasonló véleményen van: a fiatal
borászok nagyobb tételekben kez-
denek szőlőt telepíteni, és lassan ez
a foglalatosság visszalopódzik erre
a vidékre, ismét teret hódít. A bala-
vásári borverseny már kinőtte a
község határait, de a községnek a
minőségi borokkal együtt kiugrási
lehetőséget is jelenthet, a gazdák ér-
tékesíthetik a termékeiket, ezen a
versenyen pedig lemérhetik azt is,
hogy hol tartanak italaikkal. A tér-
ségnek pedig gazdaságilag is hozhat
hasznot, hiszen már vannak szőlé-
szetek, amelyek komolyabban ki-
nőtték magukat: Szászbogács,
Vámosgálfalva, Mikefalva.

Varga József gyulakutai elöljáró
is a rendezvény óriási közösségfor-
máló és összetartó ereje mellett azt
reméli, hogy már nincs megállás,
tovább fejlődik a régió borkultúrája.
Gyulakuta és Balavásár önkor-
mányzatai összefogva 2011-ben út-
jára indították a borünnepséget is,
minden ősszel Kelementelke hatá-
rában, a hegyaljban találkoznak, és
remélhetőleg oda is eljutnak, hogy
ez a rendezvény ne csak ünnepély
legyen, hanem a befektetett energia,
munka anyagilag is hozzon némi
hasznot a szorgos szőlőtermesztő és
bortermelő lakosságnak. 
Százéves borral és tapasztalattal

Az idei versenyen a Kárpát-me-
dence minden szegletéből érkeztek
borok, Felvidékről, Horvátország-
ból, Magyarország különböző bor-

vidékeiről, Erdélyből pedig főleg a
küküllőmenti borok Szovátától
Gyulafehérvárig, valamint a leken-
cei, mezőkölpényi szőlészetek és
nyárádmenti kistermelők is jelent-
keztek. A begyűjtött bormintákat
múlt csütörtökön előválogatták a
szárazanyag-tartalom függvényé-
ben, pénteken a zsűri kóstolgatta és
értékelte őket, szombaton pedig
megtörtént az ünnepélyes díjki-
osztó: a bizottság 40 arany-, 111
ezüst-, 100 bronzérmet ítélt oda, 61
minta pedig dicséretben részesült. A
nagyaranyat idén a mezőkölpényi
szőlészet vitte el a tavalyi sau-
vignon és fehérleányka „házasításá-
val”, míg a nagyezüstöt a badacso-
nyi Dunai János 2015-ös évjáratú
cuvée-jével.

A 40 éve Dicsőszentmártonban
dolgozó Seprődi József „kibédi szé-
kely” borász idén kilenc mintát ne-
vezett be, amiből egy aranyat, négy
ezüstöt, három bronzot szerzett.
Számára ez a borverseny minden
évben ünnep és megmérettetés is.
Borászként a Kis-Küküllő számos
településéről vásárol szőlőt, Király-
falvától Héderfájáig, így mindig
számos borfajtája és színes felhoza-
tala van, köztük az egyik aranyér-
mes olyan szőlőből készült, amelyet
száz éve telepítettek, és amelyet a
mai nap is a 80 éves mikefalvi
Török Gyula művel. Ez példa kell
legyen a fiatal nemzedéknek is,
hogy vállalni kell a szőlővel, borral
járó munkát. 

Az ismert kelementelki borok
egyik termelője, Orbán Mihály két
fiával együtt most másfél hektár
szőlőt művel, önerőből telepítenek
évente egy-egy darabot. Az italt
főleg maguknak termelik, és fo-
gyasztják is, így, habár egy picit
csalódott, nem elégedetlen a gazda
azért, hogy a benevezett négy bor-
mintája nem aranyat, hanem „csak”
ezüstöt és bronzot szerzett.

Hasonlóan vélekedett a csurgói
Ureczky Attila kistermelő. El-
mondta: a most aranyat szerzett
kékfrakos rozé borából csak 150
liter van, de azt vallja: az élet rövid,
s ha már bort iszik az ember, akkor
jó bort fogyasszon. 

         

Hétfőn írta alá a szerződést a polgármester Gyulafehérváron
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Szolgabírói sebgyógyítás
Kinőtte magát a balavásári borverseny

Gligor Róbert László

Újabb szerződést írt alá Erdőszentgyörgy vezetője
Közel 200 ezer euróból újul meg a kastély környezete

Számos borlovagrend, termelő és borászat érkezett az idei versenyre 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László



Közzétette soron következő
műsorrendjét a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem.
Eszerint az intézmény hallga-
tóinak előadásában legköze-
lebb március 6-án, ma lesz
előadás: 19 órától a Levél
utcai Stúdió 2-ben a Papírrepü-
lők című produkció van műso-
ron Sebestyén Aba
rendezésében. Az előadást
beszélgetés követi az alko-
tókkal.

A Yorick Stúdióval közösen lét-
rehozott produkció az Interkulturá-
lis párbeszéd a kortárs dráma
tükrében című projekt IX. kiadásá-
nak keretében került bemutatásra,
melynek célja a nemzetiségek és a
kultúrák közti párbeszéd kezdemé-
nyezése és elősegítése. Elise Wilk
nemzetközileg elismert román drá-
maíró szövege fiatalokról szól, fia-
taloknak. Nehéz kamasznak lenni,
de még nehezebb úgy túlélni ezt a
korszakot, hogy senki sem áll mel-
lettünk. Ez a történet az áldozatról
szól, a zsarnokokról, akik maguk is
áldozatok egy olyan társadalomban,
ami elszakítja a szülőt gyermekétől.
Hat kamasz küszködik a világgal,
belülről emészti őket a felnőtté
válás lassú és elkerülhetetlen bekö-
vetkezte. Felhalmozódó problémá-
ikat nem mondhatják el senkinek,
hiszen a példaképeik, a szüleik kül-
földön dolgoznak. Az őket érő
külső hatásokat és a bennük egyre
növekvő feszültséget mindannyian
másképp próbálják feldolgozni.

Egyedül maradtak, végtelenül egye-
dül, miközben mind együtt vannak.
Beszélhetnének egymással a gond-
jaikról, de nem teszik, hanem papír-
repülőként sodródnak a szélben.

Az előadás kettős szereposztásá-
ban Szilágyi Míra, Bajkó Edina,
Mesés Gáspár, Szabó J. Viktor,
Nagy Norbert, Jáger Simon, Fekete
Róbert, Erőss Brigitta, Lukács And-
rea és Zsenák Lilla elsőéves ma-
giszteris hallgatók játszanak. A
díszletet Szőke Zsuzsa, a jelmezt
Czirják Beatrix harmadéves lát-
ványtervező szakos hallgató ter-
vezte. Sebestyén Aba asszisztense
Markó Orsolya másodéves teatroló-
gia szakos hallgató. Elise Wilk drá-
máját Albert Mária fordította, és
Kis-Luca Kinga koreográfusként
irányította a hallgatók munkáját. A
fiatalok körében Trailaként ismert
Trabalka Cecília felelős az előadás
zenei világáért.

A soron következő produkcióra
március 12-én, hétfőn este 7 órakor
kerül sor a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem Köteles Sámuel utcai
Stúdió Színházában. Ez alkalommal
a Bruno Schulz elbeszélései nyo-
mán színpadra állított Augusztus
című nonverbális előadás van mű-
soron. Amint azt a produkció ismer-
tetőjében olvashatjuk, Bruno
Schulz, a tarka fantazmagóriák,
mesék és szenzációk mestere érték-
telen kacatokból építkezik, melyek
kulisszái között az életünk folyik,
és ahol az egyedüli lényeget a
maszkok és a formák állandó válto-

gatása adja. Bár Schulz a német
expresszionisták, Musil és Kafka
szellemi társa, az egyetemes mére-
tűre dimenzionált rettegés helyett ő
inkább saját gyermekkorából épít
házat magának. A Fahajas Boltok
mágikus-realista szerzője a Monar-
chia végnapjait írja meg egy galíciai
kisvárosban, melyben saját apja,
Jakub, a szolid kereskedő és filozó-
fus-mágus alakjában Józef, a gyer-
mek szemével láttatja a régi világ
letűnését. A gyermekkor „lenne
annak a »zseniális korszaknak«, a
»messiási kornak« a megvalósu-
lása, melyet annyiszor ígértek ne-
künk az összes mitológiák” – írja. A
mindent elözönlő káosz agresszivi-
tásával szemben Józef úgy védeke-
zik, hogy beengedi azt házának
falai közé, és helyet keres neki a lét
tereiben: „Mekkora naivitás azt
gondolni, hogy az élet ezernyi apró-
ságáért küzdve alakíthatjuk sorsun-
kat! Már csak arra vágyom, hogy
elaltassam a sors éberségét, és min-
den feltűnést kerülve, észrevétlenül,
jószerencsém oldalához simulva
láthatatlanná váljak…”

Az előadást Balázs Zoltán ren-
dezte, játssza Dőry Brigitta, Erőss
Brigitta, Fekete Róbert, Jáger
Simon, Lukács Ivett Andrea, Mesés
Gáspár, Szabó J. Viktor, Szilágyi
Míra, Zsenák Lilla. Osztályvezető
tanár: B. Fülöp Erzsébet. Rendező-
asszisztens: Zoltán Ildikó, rendező
szak, III. év. Dramaturgasszisztens:
Zárug Bernadett, teatrológia, II. év.
Produkciós munkatárs: Juraszek

Zsuzsa, teatrológia, I. év. Az elő-
adás bemutatójára január 13-án ke-
rült sor, a műsorral kapcsolatosan

bővebb információt a www.studio-
szinhaz.ro oldalon találnak az ér-
deklődők. (Knb.)

Tizenhárom jelölésből négyet váltott
díjra A víz érintése a 90. Oscar-gálán
helyi idő szerint vasárnap Los Ange-
lesben. Guillermo del Toro fantasy
filmje megkapta a legjobb filmnek és
a legjobb rendezőnek járó elismerést
is. A legjobb idegen nyelvű alkotások
mezőnyében, amelyben Enyedi Ildikó
Testről és lélekről című műve is sze-
repelt, chilei győzelem született az
Una Mujer Fantástica révén.

A legjobb filmért járó Oscart a tavalyi bo-
rítékcserés fiaskó után idén ismét Faye Du-
naway és Warren Beatty adta át. Del Toro a
díjat megköszönve arra bátorította a fiatal fil-
meseket: „használják arra a képzeletüket,
hogy olyan történeteket mondjanak el, ame-
lyek valóságosak a világban”.

Del Toro lett a harmadik mexikói szárma-
zású filmes, aki Oscar-díjat kapott Alejandro
Inarritu és Alfonso Cuarón után. „A legna-
gyobb dolog, amit a művészet és amit a mi
ágazatunk tesz, hogy kitörli a homokba raj-
zolt vonalakat” – utalt a magáról migránsként
beszélő rendező nemzetközi karrierjére.

A színészi kategóriákban a papírforma ér-
vényesült: a legjobb női főszereplő díját
Frances McDormand kapta a Három óri-
ásplakát Ebbing határában című filmért, a

legjobb férfi főszereplőét pedig Gary Oldman
A legsötétebb óra című filmben nyújtott ala-
kításáért.

McDormand másodszor lett Oscar-díjas,
ezúttal egy lánya gyilkosát kutató anya sze-
repéért. A 60 éves színésznő a színpadra
lépve családját és a Három óriásplakát Eb-
bing határában rendező-forgatókönyvíróját,
Martin McDonaghot köszöntötte, majd min-
den női Oscar-jelöltet felállított a Dolby Szín-
ház nézőterén. A közönség hatalmas tapssal
jutalmazta őket. 

„Nézzenek körül, hölgyeim és uraim, mert
mindannyiunknak vannak elmesélni való tör-
ténekeink és finanszírozásra szoruló filmter-
veink” – hangsúlyozta McDormand, aki
befejezésül a „befogadási záradékot” aján-
lotta a jelenlévők figyelmébe, amely egy
szerződésben garantálhatja egy film szerep-
lőinek és alkotóinak sokféleségét.

A díjátadó gálán a 90. évfordulót ünneplő
filmes idézetek mellett Hollywood forró té-
mája, a nemek közötti egyenlőség kérdése és
a filmipart megrázó zaklatási botrányok ál-
dozatai melletti kiállás, a változások sürge-
tése is kiemelt szerepet kapott. A műsor
házigazdája, Jimmy Kimmel is többször cél-
zott a szexuális zaklatásokra és az áldozatok-
nak hangot adó MeToo-mozgalomra.

A mellékszereplők közül Allison Janney
(Én, Tonya) és Sam Rockwell (Három óri-
ásplakát Ebbing határában) vehette át az
aranyszobrot.

A chilei Una Mujer Fantástica (Egy fan-
tasztikus nő) című transznemű főszereplővel
forgatott alkotás vitte el a legjobb idegen
nyelvű film díját. Sebastian Lelio, a film ren-
dezője a főhőst alakító Daniela Vegának
mondott köszönetet a színpadon.

Tizennegyedik alkalommal jelölték – volt
olyan év, hogy két filmért is –, de most elő-
ször nyert Oscar-díjat Roger Deakins. A brit
operatőr a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-
fi fényképezéséért vehette át az amerikai
filmakadémia elismerését.

„Szeretem a foglalkozásomat” – vallotta
meg az Oscar-szoborral a kezében. Hozzá-
tette: ennek egyik oka azokban az emberek-
ben rejlik, akikkel a hosszú idő alatt együtt
dolgozott a kamera előtt és mögött.

James Ivory kapta a legjobb adaptált for-
gatókönyv Oscar-díját a Szólíts a neveden!
című filmért, Jordan Peele-t pedig a Tűnj el!
eredeti forgatókönyvéért jutalmazták. Ivory
korábban három rendezéséért kapott jelölést,
és 89 évesen a legidősebb díjazott lett az
Oscar-díjak történetében.

Peele elsőként vehetett át Oscart afroame-
rikai forgatókönyvíróként. A közönség zajos
tetszésnyilvánítással köszöntötte, amit igye-
kezett lecsillapítani, hogy elmondhassa: 
hússzor hagyott fel a forgatókönyv megírásá-
val, de végül mégis befejezte, mert azt akarta,
hogy az emberek hallhassák és láthassák.
Ezért azoknak ajánlotta filmjét, akik lehetővé
tették, hogy felemelje a hangját.

Három technikai díjat nyert a Dunkirk.

Chistopher Nolan második világháborús
filmjét a vágás, a hangvágás és a hangkeverés
kategóriában díjazták. A vizuális effektuso-
kért a Szárnyas fejvadász 2049 című sci-fit
jutalmazták. A legjobb smink és frizura díját
A legsötétebb óra, a jelmeztervezését pedig a
Fantomszál című film kapta. A látványterve-
zés kategóriájában A víz érintése nyert.

A legjobb dokumentumfilm díját a sport-
világot megrázó doppingbotrányról szóló
Icarus című produkció, a legjobb rövid doku-
mentumfilm díját pedig a Heaven Is a Traffic
Jam on the 405 című alkotás kapta, amely
Mindy Alper művészről szól. A rövidfilmnek
járó Oscar-díjat a The Silent Child alkotói ve-
hették át.

A legjobb animációs film díját a Coco
című alkotásnak adták, a legjobb rövid ani-
mációs film elismerését pedig a Los Angeles
Lakers egykori legendás játékosa, Kobe
Bryant szövege alapján készült Dear Basket-
ball nyerte el, amelyet Glen Keane rendezett.

A legjobb filmzenéért Alexandre Desplat
vehette át az Oscar-szobrot. A francia kom-
ponista A víz érintése című filmhez írt zené-
jéért kapta meg a díjat. Kilencedszer jelölték,
egyszer már nyert.

A legjobb betétdal a Coco című rajzfilmből
a Remember Me, Kristen Anderson-Lopez és
Robert Lopez szerzeménye lett.

A 90. Oscar-gálán a filmet szerető közön-
séget is ünnepelték. Jimmy Kimmel a műsor
egy pontján egy maroknyi sztárral, köztük
Guillermo del Toróval, Mark Hamill-lal és
Emily Blunttal átvonult a szomszédos Kínai
Színházba, és nassolnivalóval lepte meg az
ott mozizó nézőket. (MTI)

Oscar-díj 
Diadalmaskodott A víz érintése 
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Nagyon jó benyomást tesz a
látogatóban, ha azt tapasz-
talja, hogy a település kilen-
dült a holtpontról. Radu
Mircea polgármester, volt
megyei tanácsos és Horváth
Árpád alpolgármester vezeté-
sével több fejlesztési projek-
tet indítottak el a
nagyközségben. A beruházá-
sokról, a községben folyó
munkálatokról Horváth
Árpád alpolgármesterrel be-
szélgettünk. 
Utakat korszerűsítenek 

– A közeljövőben nyolcmillió
euró értékben lesznek beruházások
Mezőbándon. Ennek az összegnek
egy része uniós, másik része kor-
mányzati forrásból származik. Az
országos helyi fejlesztési program
(PNDL) révén 17,87 millió lejt
nyertünk el. Kilencmillió lejt fordí-
tunk a Mezőbánd–Szénafű (Fâ-
naţe) közötti 9 kilométeres
útszakasz korszerűsítésére, ami
összeköttetést teremt Mezőpago-
csával. A tervek elkészültek, a ver-
senytárgyalást egy cég meg is
nyerte, de megóvták, most várjuk
az eredményét. 

Továbbá 7 kilométernyi mellék-
utcát aszfaltoznak le, az Állomás és
a Szőlő utcákban, amelynek kopta-

tófelületét eltávolították, március
elején, ahogy az idő engedi, elkez-
dődnek a munkálatok. 
Befejezik az új művelődési házat 
és a polgármesteri hivatalt 

– Nagy elégtétel számunkra,
hogy javában folynak a munkála-
tok az új polgármesteri hivatal és a
200 férőhelyes művelődési ház
épületén. A félkész épület évekig
állt, nem történt vele semmi. A be-
fejezésére fordított összeg 1,1 mil-
lió lej, amit a saját
költségvetésünkből fedezünk. A

munkások jelenleg a belső munká-
latokat végzik, felkerültek a nyílás-
zárók, elkészültek az illemhelyek
is. Az átadásra nemsokára sor kerül
– fogalmazott az alpolgármester. 
Világítótesteket cserélnek, folytat-
ják a csatornahálózat építését

– Egy másik beütemezett mun-
kálat az utcai világítótestek cseréje
Bándon és Petében, ennek értéke
511 ezer lej. Kilencmillió lejt for-
dítunk a csatornahálózatra, amely
eddig 70 százalékban készült el,
pontosabban 9 kilométerből 7 kilo-
méter van készen. Következik a
szennyvízülepítő és három szivaty-
tyúállomás építése. Erre a beruhá-
zásra nagyon régen várnak a
mezőbándiak. A líceumi oktatás
megszűnt, azonban helyette há-
roméves szakiskolai oktatást vezet-
tek be. Így a fejlesztésre szükség
van, uniós pályázatból manzárdo-
sítjuk az épületet. Itt tantermek
lesznek, modern illemhelyeket ala-
kítanak ki. A beruházás értéke 500
ezer euró. Továbbá a megyei tanács
finanszírozásával két új autóbusz-
megállót építünk a falu központjá-
ban. Szándékunkban áll a régen
tervezett körforgalom kialakítása is
a központban – tájékoztatott Hor-
váth Árpád alpolgármester.

Nyíri Hunort, a Mezőbándi Re-
formátus Egyházközség új lel-
kipásztorát február 25-én
Jakab István, a Maros-Mező-
ségi Egyházmegye esperese
iktatta be. A gyülekezet volt
lelkipásztora, Lukácsy Szila-
mér múlt év december else-
jén elbúcsúzott a híveitől, és
nyugdíjba vonult. A helyébe
lépő lelkész új erővel és len-
dülettel kezdte meg a mun-
kát. Fő célkitűzése a lelki
építkezés az 1600 lelket
számláló mezőbándi reformá-
tus közösségben.

A gyülekezetnek és a presbitéri-
umnak feltett szándéka volt, hogy a
megüresedett lelkészi állásra fiatal
lelkészt hív meg. Miután ezt kinyi-
latkoztatták, a presbiterek olyan fi-
atal lelkészeket hallgattak meg
szolgálati helyükön, akiknek meg-
hívása szóba jöhetett. Gógánban is
öt bándi presbiter inkognitóban úgy
ült be a templom hátsó padjába,
hogy senki sem tudta, kik ők. Meg-
hallgatták a Nyíri Hunor prédikáci-
óját, megtetszett, meghívták
prédikálni, január 7-én meg is tar-
totta a bemutatkozó szolgálatot, és
január 14-én egyhangúlag meg is
választották, majd meg is hívták lel-
készüknek.

– A kevesen hű voltál, sokra bíz-
lak ezután – ezt az igét választot-
tam, s úgy látszik, ezt teljesíti be az
Úristen. A teológia elvégzése után
Marosvásárhelyen a Gecse utcai
templomban voltam segédlelkész,
majd 2011-től Gógánban szolgál-
tam. A mezőbándi gyülekezetbe
örömmel és hálával érkeztem. A
hívek megújulásra, a gyülekezet kö-
zösségi életének fellendülésére vár-
nak. Azért munkálkodunk tehát,
hogy felrázzuk a gyülekezeti életet.
Prioritásom a lelki építkezés, elsőd-
legesen erre helyezem a hangsúlyt.

Ennek jó jelei mutatkoznak, ha csak
arra gondolok, hogy első alkalom-
mal 25 gyermek, második alkalom-
mal már 50 gyerek vett részt a
vallásórán. Ennél jobb érzés nincs
is, mint amikor ennyi családban
tartják fontosnak a gyerekek vallási
oktatását. A különbség nagy, hiszen
Gógánban, ahonnan érkeztem,
kevés a gyermek és a fiatal. Itt van
gyerek, van, akivel foglalkozni.
Nagy hangsúlyt kap a családlátoga-
tás, hiszen az élő kapcsolatot na-
gyon fontosnak tartom a
gyülekezeti tagokkal. Eddig száz
családot sikerült meglátogatni – fo-
galmazott a lelkész, és kifejtette,
hogy nagyon fontosnak tartja, hogy
a gyülekezet, a presbitérium, Szabó
Dezső főgondnok és Horváth Árpád
gondnok egy akarattal, a gyülekezet
építéséért, a lelki megújulásért dol-
goznak együtt. 

A gyülekezet, a presbitérium, a
gondnokok szinte erő feletti és nagy
összefogásának eredménye a rövid
idő alatt szépen felújított parókia,
ahol kellemes környezet fogadta az
új lelkészt és családját, amely a har-
madik gyermekáldás elébe néz. 

érdekében fóliasátrakra, fémvázra,
fóliára, nyílászárókra, szellőzőre
fordítja, hiszen a jelenlegi fóliasát-
rak megértek már a cserére. 

– A napokban a kolozsvári piacon
kellett volna áruljam a virágot, de a
hideg miatt nem tudtam elmenni. Itt
áll a sok virág, a primula, a ciklá-
men, a boglárka, a ranunculus, a fe-
leségem szebbnél szebb színes
virágkosarakat állított össze, s nem
tudjuk eladni – mondta a termelő,
aki készségesen vezetett be a fűtött
fóliasátrak gyönyörű paradicso-
mába. Olyan pompásan üde, szép
nagy primulákat ritkán lát az ember,
mint ezekben a fóliasátrakban. Kí-
vülálló látogatóként is aggodalmat
éreztünk, hogy eladatlan marad a
sok virág, amivel annyit dolgoztak.
Ez a munka napi 16 órát jelent. 

A virágtermelő, aki apósától ta-
nulta a kertészkedést, elmondta,
hogy kialakult a dísznövények di-
vatja, ez nagyban hozzájárult

ahhoz, hogy eddig eredményesen
tudták értékesíti a növényeiket, vi-
szont tíz éve nem változtak az el-
adási árak. A dugványok ezzel
ellentétben megdrágultak. Ahogy a
tavaszi virágok eladódnak, követ-

keznek a muskátlik, a petúniák, az
erkélyvirágok, a kerti örökzöldek,
az évelők, s aztán a halottak napi
krizantémok. Csak az emberi igye-
kezet és szakértelem mellé a jó idő
is elengedhetetlen. 
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Több mint hétmillió euró a falu fejlesztésére
Szerkeszti: Mezey Sarolta 

2010-ben alakult a Csipkebo-
gyó néptánccsoport, vezető-
jük Szabó Éva. Kezdetben 22
gyerek táncolt, de idénre már
60 gyerek kapcsolódott be a
csoportokba. 

– Nagyon örülünk, hogy évről
évre bővül a létszám, van kicsi-, kö-
zépső és nagycsoport. Az oktatóink
Ferencz Erika és Szász Róbert, a
Maros Művészegyüttes tagjai. Most
kapcsolódott be Pakó Nóra is. Mind
a két gyermekünk táncol. Az volt az
indíttatás, hogy mind a két gyer-
mekünk elsajátítsa és megőrizze ha-
gyományainkat. Ezt nagyon
fontosnak tartom. A próbákat télen
az iskolában, nyáron a református
kultúrotthonban tartják, hetente két-
szer. A csoportok évente elmennek
tánctáborokba. 2016-tól megszer-
vezzük a Gyöngykoszorú találko-
zót, s reméljük, hogy lesz folytatás
– mondta Szabó Éva.

Annak idején a szülők is jártak
táncolni, a Böjthe házaspár tanította

őket, nekik is köszönhető, hogy ma
szülőként ragaszkodnak ahhoz,
hogy a gyermekek részt vegyenek a
táncoktatásban. 

– Annak örülünk, hogy a gyer-
mekek jól érzik magukat a tánccso-
portban. Csak akkor maradnak ki,
amikor bekerülnek városra isko-
lába. Még szeretnének visszajönni,
de az ingázással sok-sok idő eltelik,
és ha bentlakásba kerülnek, nem
válik lehetővé, hogy részt vegyenek
a próbákon. Eddig már több tánc-
rendet, köztük a vajdaszentiványit,
mezőségit, küküllőmentit, magya-
róit, madarasit elsajátították. Ami a
viseletet illeti, a szülők költségén
varrattuk meg a ruhákat. A pályáza-
tokból származó pénzből a
Gyöngykoszorú találkozót és a szü-
reti bált szerveztük meg. A Csoóri
Sándor-program keretében van egy
nyertes pályázatunk, ebből a pénz-
ből viszont ruhákat fogunk varratni
a táncosoknak – tájékoztatott a cso-
port vezetője. 

60 gyermek a Csipkebogyóban 

Beiktatták az új lelkészt
Prioritás a lelki építkezés

Tavaszi virágok fagyos télben

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)



Szászszőlős 
Első templomát feltehetően a 12-

13. században idetelepült szászok
építették. Írott források nem marad-
tak fenn róla, napjainkra csupán a
harangtorony alsó része emlékeztet
rá. 1476-ban kezdték építeni a Szent
László tiszteletére felszentelt új
templomot. 1503–1504-ben Szász-
szőlős adómentességet kapott a
templom további építéséhez. Ekkor
építették a templomerődöt is. A

templom udvarát egy 2 m magas
fallal vették körbe. Többször javí-
tották, először 1580-ban, majd
1631-ben, 1711-ben és 1779-ben.
1820-ban a templomot nyugat felé
meghosszabbították. A régi, festett
kazettás mennyezetet leszerelték, és
a lelkészi hivatal kerti házának
mennyezetéhez használták fel. Az
egyhajós templom sokszögzáró-
dású, kereszthálós mennyezetű
szentéllyel. Egy 14. századi és egy
15. századi harangja van. 
Fületelke

Fületelke első okleveles említése
1347-től való „Posessio Fyleteluke”
néven. Ekkor Fületelke az újvári
(Gógánváralja) birtokhoz tartozik.
A település 1580-ban Kovacsóczy
Farkas kancellár és testvére, János
birtokában van. A középkori eredetű
falu írott forrásokban először a 14.
században tűnik fel. A szászok lakta
település Szentháromság titulusú
plébániatemploma a falu fölé emel-
kedő domb peremére épült a 14.

században, gótikus stílusban. Ekkor
még csak hajóból és poligonális zá-
ródású szentélyből állt, a ma látható
nyugati tornya a 17. századból való.
A hajó északi falán 15. századi fres-
kót találunk a keresztről való levétel
jelenetével. A szentélyben felszen-
telési keresztek láthatók a falon. A
18. sz. végén komoly barokk átépí-
tések, bővítések zajlottak. 1772-ben
készült a hajó fa tetőszerkezete.
1780-ból való a templom hajójának

mai, stukkódíszes
barokk boltozata. A
templomot 1655-
ben szabálytalan
sokszög alaprajzú
védőfallal vették
körül, ma is álló ka-
puépítménnyel, az
északi oldalon egy
toronnyal, melynek
ma már csak romjai
vannak meg. A fal
külső oldalán 17.
századi feliratok ol-
vashatók. 1787-ben
magasítják a tor-
nyot, ekkor bontják
vissza a nyitott tor-
nácos toronysisakot,
ekkor készül a jelen-
legi magasított to-
ronysisak. Ez
alkalommal a belső
berendezést is mó-
dosítják, bővítik,
ekkor készülhetett a
nyugati festett kar-

zatmellvéd. 1833-ban épül a torony
tölgyfa harangháza. Többször is ja-
vítják, 1848-ban a szentélyt, 1894-
ben a torony tetőszerkezetét,
1938-ban pedig a templomot, ezt
követően, 1972-ben egy nagyobb
renoválás volt: megerősítik a temp-
lomot, a kaputornyot és az erődfala-
kat. Mindezek ellenére nem kerüli
el a pusztulás, a második világhábo-
rút követően a szászok masszívan
elvándorolnak, így nem lesz anyagi
fedezet a karbantartásra. 1980-ban
beomlik a hajó boltozatának egy
része, elkezdődik az épületegyüttes
rohamos pusztulása. 1497-es év-
számú harangja ma az ortodox
templomban szolgál, így még tulaj-
donjoga is megkérdőjelezhető. A
templom barokk berendezéséhez
tartozó szószékkosarat a szénave-
rősi evangélikus templomba men-
tették. 1989-től az istentiszteleteket
a paplakban tartják. A parókia épü-
lete is XVII. századi. A templom
teljesen beomlott. Megmentését a
marosvásárhelyi Arcus Egyesület és
a Segesvári Evangélikus Esperesség
vállalta fel. Stabilizálnák a templom
épületet és a kapuépítményt is.
Utóbbiban kis múzeumot hoznának
létre, amely a helyi szászság és a
templom történetét mutatná be.
Zágor 

A Küküllő-közi dombvidéken, a
Zágori- (Domáldi-) patak mellett
fekszik Zágor község. Erődített
temploma igen értékes műemlék. A
település első említése 1412-ből
való „poss. Zagor” néven. Szász
evangélikus erődtemploma XV.
századi, egyhajós, nyeregtetős, cse-
réppel fedett, eredetileg gótikus
építmény volt. A templomot a 17.
században szabálytalan téglalap
alaprajzú, három sarkán bástyákkal

erődített, lőréses fallal vették körül.
Északnyugati tornyán az 1653-as
évszám olvasható. 1723-24-ben ba-
rokk stílusban átépítették. Ekkor ké-
szült a hajó mai, stukkódíszes sík
mennyezete, ekkor emelték nyugati
homlokzata elé a harangtornyot.
Középkori építményei közül eredeti
állapotában csak a még álló támpil-
léres, bástyás várfal és a nyugati
szakaszába tagozódó kaputorony
van meg. A templom a főút mellett
található. 

Csatófalva 
Gótikus evangélikus temploma a

XV. századból való. Barokk oltárát
Philippi Georg segesvári mester ké-
szítette 1762-ben. A településen
még találunk egy evangélikus temp-
lomot, ez korábban Domáld falu
temploma volt, amely az 1970-es
évektől közigazgatásilag Csatófal-
vához tartozik.
Szászbogács 

A betelepített szászok alapították
a falut, először 1351-ben Bakach
néven említik. Ékessége gótikus
erődített temploma, amelyet a sze-
beni hegyekből szekereken vitt
kőből építettek. A templomot 1389-
ben említik a dokumentumokban. A
jelenlegi is álló istenháza azonban
valamivel később, a XV. század
elején, 1421 előtt épült. Legértéke-
sebb tárgya az 1518-ban készült, fa-
ragott, festett hármas oltára,
festményei flamand hatásra Rajna
menti stílusban készültek. A karza-
tot 1533-ban készítette Johannes
Reychmuth. Ezt igazolja latin
nyelvű felirata is: „Hoc opus per-
fectum per me Johannem Rechmut
mesatore schgeswariensem ad lau-
dem et honore Marie Viginis, A.
1533”. Intarziái a XVI. századból
származnak. A faragott díszítések
mitikus állatokat ábrázolnak, mint
amilyen a bagoly, amelyen a követ-
kező felirat található: „Ich pin eyn
fogel und heys dy aul und ver mzch
hasseg den schent die payl”. Előke-

rültek XV–XVI. századi falfestmé-
nyek is. 

Az egyhajós templom hosszított,
szűk belterű, sima mennyezettel. Az
északi falon levő karzaton nyílik a
sekrestye bejárata. A karzat tartó-
oszlopai festettek, szőlőindás, miti-
kus állatokat és figurákat ábrázoló
mintákkal, ez jelzi, hogy falai vala-
mikor teljes egészében ki voltak
festve. A reformációt követően ta-
karták le a freskókat, ezek közül
csak az északi falon levő töredék
maradt meg, amelyen XV. századi

ruhában levő zarándokok láthatók és
egy szent képe. Fölöttük mintegy
három méterrel egy név olvasható:
Johannes Plebanus – János plébános. 

A templomot az erődítéskor át-
építették, a hajó és a karzat falait
később megemelték, feléjük gyilok-
járatot képeztek ki, és támpillérek-
kel erősítették még. A teremben és
az udvaron egy-egy kutat ástak, ami
igen hasznos lehetett ostromkor. A
haranglábat később építették, mint
a templomot, valószínű a két porti-
kusszal egy időben húzták fel. A ka-
pukon szőlőindás intarzia van,
amely más szász templomokban is
megtalálható. Ez is igazolja, hogy
Bogács már a középkorban ismert
és elismert szőlőtermesztő, borter-
melő vidék volt. A harangtorony
hétszintes, nagy szerepe lehetett a
védelmi rendszerben, ezt igazolja az
is, hogy a negyedik és az ötödik
szinten lőrésekkel látták el. A hato-
dik szinten helyezték el a harango-
kat, a fölötte levőn áll a toronyóra.
Érdekessége, hogy a negyedik szin-
ten van egy ajtó, ahonnan a temp-
lom padlására lehet jutni. A tornyot
legutóbb 1973-ban Hermann Fabini
renováltatta. 

Az épületet 8 méter magas, ová-
lis falak veszik körül, fából készült
gyilokjárattal. A délkeleti oldalon
kapott helyett a négyszintes kaputo-
rony, amelyet szuroköntő réssel lát-
tak el. Az erődítményhez tartozik a
falhoz 1800-ban épített egykori
szász iskola is. Fületelki templombelső

A fületelki erődtemplom bejárata

A szászbogácsi evangélikus templom kapubástyája

Szászbogácsi utcarészlet

Szerkeszti: Vajda György

A szász örökség (4.) 
Folytatva a szász települések bemutatását, olyan helységeket

ajánlunk a figyelmükbe, amelyek a Küküllő-fennsík dombjai kö-
zötti völgyekben húzódnak meg. Ezeket a Balavásár–Dicsőszent-
márton megyei útról letérve közelíthetjük meg. Akár egynapos
körutat is betervezhetünk a Zágor-patak völgyében, Kóródszent-
mártonból indulva, Zágor és Csatófalva községeket érintve érhe-
tünk el nagyon jó aszfaltúton Erzsébetvárosba, Holdvilágon
keresztül Segesvárra, majd innen vissza Marosvásárhely felé kirán-
dulhatunk. 
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A vártnál nehezebben nyert az
utolsó helyezett és eddig nyeretlen
Székelyudvarhelyi Női Kézilabda-
klub ellen a Marosvásárhelyi Olim-
pic a női kézilabda A osztály B
csoportjában. Egyrészt minden di-
cséret az udvarhelyi csapatnak,
ahogy küzdött, de különösen Bálint
Anna kapusnak, aki rengeteg lab-
dát hárított, másrészt viszont nem
lehet elmenni a mellett a tény mel-
lett, hogy az eddigi, váratlanul jó
eredmények hatására a fiatal ma-
rosvásárhelyi csapatnak nagyon
megnőtt a mellénye. Ezt a talál-
kozó előtt a hangosbemondó is
hangsúlyozta, mondván: ma cu-
nami lesz, mert az Olimpicnak a
gólarányát is javítania kell. Hát
nem lett cunami, de még egy apró
kis szökőáracska sem. 

Az, hogy kicsit elbizakodottan
lépett a pályára a marosvásárhelyi
csapat, az elején elkönnyelműskö-
dött támadások és laza védelem je-
lezték, de a halvány kezdésben
talán az is benne van, hogy a hosz-
szú idényben elfáradtak az Olimpic
játékosai, hisz az A osztállyal pár-
huzamosan a serdülőbajnokságban
is hétről hétre pályára lépnek, az
ezzel járó rengeteg utazással. Te-
kintve az ellenfelet, a kispadon ülő
Evi házaspár megpróbálta pihen-
tetni az alapembereit, ezt azonban
kihasználták a székelyudvarhelyi
vendégek, akik a 16. percben meg-
lepő módon 7-4-re vezettek. Az
Olimpic csak időkérés után 6-9-ről

kezdett kapaszkodni, a 25. percben
egyenlített először 9-re, majd a gól-
gyártást folytatva, hetet lőtt zsinór-

ban, 13-9-cel a maga javára for-
dítva az eredményt.

Szünet után is csak enyhe volt a
marosvásárhelyi fölény, így el-
söprő előnyre továbbra sem tudott
szert tenni az Olimpic, amelynek a
játékosai az utolsó két meccsen
számos olyan hibát követtek el,
amilyeneket korábban nem láttunk
tőlük. Leginkább pedig a két húzó-
emberen, Bărăbaşon és Târşoagăn
látszik, hogy túl vannak terhelve,
nem tudják tartani az eddigi rit-
must, továbbá hiányzik a csapatból
Lăcătuş, akit mankóval láttunk a
lelátón, így jó ideig még biztosan
nem játszhat.

Az Olimpic számára az A osz-
tály szerdán Köröskisjenőn folyta-
tódik, szombaton pedig Mioveni
látogat a Kövesdombra, miközben
a hét végén még Nagybányára is el
kell utaznia a serdülőbajnokság-
ban.
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Röviden
* Két mérkőzéssel ma elkezdődnek a labdarúgó Bajnokok Ligája

nyolcaddöntőjének visszavágói: a címvédő Real Madrid a Paris Saint-
Germain vendége lesz (az első mérkőzésen a spanyol csapat nyert 3-1-
re, tévéközvetítés: Pro TV, M4 Sport, Telekom Sport 1), míg a
Liverpoolhoz a Porto látogat (az összecsapás 5-0-s angol vezetésről
indul, TV: Telekom Sport 2).

* Tizenkilenc játékost jelölt egyelőre a román labdarúgó-válogatott
keretébe Cosmin Contra szövetségi kapitány, az Izrael (március 24.,
20.30 óra, Netanya) és Svédország (március 27., 21.30 óra, Craiova)
elleni mérkőzésekre. Az előzetesen megnevezett játékosok: Tătăruşanu,
Pantilimon, Lung, Niţă – kapusok, Chiricheş, Moţi, Săpunaru, D. Gri-
gore, Toşca, Nedelcearu – hátvédek, R. Marin, Stanciu, Chipciu, D. Ro-
tariu, Creţu, P. Anton, Grozav – középpályások, Keşerü, Fl. Andone –
támadók.

* Két döntetlen után vasárnap kikapott a Törökországban készülő
román női labdarúgó-válogatott a Gold City Cup 3. fordulójában ren-
dezett mérkőzésen Franciaország B csapatától. Az eredmény 3-0.

* A dán bajnok FC Koppenhága labdarúgócsapatában folytatja pá-
lyafutását Köteles László. A 33 éves kapus szerződtetését honlapján je-
lentette be a klub, amely az első számú hálóőr, Robin Olsen sérülése
miatt keresett új játékost, Köteles személyében pedig egy Bajnokok Li-
gája- és Európa-liga-tapasztalattal is rendelkező futballistát sikerült ta-
lálnia. Köteles László – aki a 21-es mezt kapta – 2010 óta a belga KRC
Genk alkalmazottja volt, szerződése azonban az elmúlt év végén lejárt,
így szabadon igazolhatóvá vált.

* A Szombathelyi Haladás nyerte a futsal Magyar Kupát, miután a
vasárnap esti döntőben 7-1-re felülmúlta a másodosztályú Csömöri Ru-
beolát.

* Továbbra is Simona Halep vezeti a női teniszezők világranglistáját.
A 26 éves román játékos 440 ponttal előzi meg a dán Caroline Wozni-
ackit. A tabella harmadik helyén ezen a héten is a spanyol Garbine Mu-
guruza áll, míg a magyar Babos Tímea a 43. Simona Halepen kívül öt
román játékost jegyeznek még a legjobb száz között: Sorana Cîrstea je-

lenleg a 35., Irina Begu a 36., Mihaela Buzărnescu a 38., Monica Ni-
culescu a 71., Ana Bogdan pedig a 85. pozíciót foglalja el.

* Fucsovics Márton egy helyet visszacsúszott, így 65. a férfitenisze-
zők világranglistáján, amelyet továbbra is Roger Federer vezet. A 26
éves magyar játékos kikúrálta a budapesti challenger-versenyen szerzett
combsérülését, és legközelebb a csütörtökön rajtoló Indian Wells-i szu-
pertornán lép ismét pályára. Tavaly a selejtező első körében búcsúzott
a kaliforniai sivatagban, idén viszont a főtáblán kezd. A vasárnap Aca-
pulcóban győztes Juan Martin del Potro már a nyolcadik az ATP-rang-
sorban, amelyen a spanyol Rafael Nadal a második, a horvát Marin Cilic
a harmadik. A románok közül Marius Copil áll a legjobban, múlt heti
pozíciójához képest hat helyet visszaesve a 81.

* Rögbi Hat Nemzet Tornája, 1. forduló: Wales – Skócia 34-7, Fran-
ciaország – Írország 13-15, Olaszország – Anglia 15-46; 2. forduló: Ír-
ország – Olaszország 56-19, Anglia – Wales 12-6, Skócia –
Franciaország 32-26; 3. forduló: Franciaország – Olaszország 34-17,
Skócia – Anglia 25-13, Írország – Wales 37-27.

Tecău és Rojer 
menyerte a dubaji 

férfitenisztorna páros 
versenyének döntőjét

Megnyerte Horia Tecău Jean-Julien
Rojerrel az oldalán a 2.623.485 dollár
összdíjazású, dubaji keménypályás fér-
fitenisztorna páros versenyének döntő-
jét. A román–holland kettős 6:2, 7:6
(7-2) arányban győzte le az amerikai
Jamie Cerretani és az indiai Leander
Paes alkotta párost. 

Tecăunak és Rojernak 1 óra és 27
perc játék után sikerült nyernie, és
ezzel sorozatban második tornagyőzel-
müket aratják Dubajban. 

A győztesek 170.270 dolláros pénz-
díjat és 500 ranglistapontot kapnak. 

A román teniszező eddigi pályafu-
tása során 52 alkalommal jutott dön-
tőbe párosban, és 34 finálét sikerült
megnyernie, köztük három Grand
Slam-döntőt: Jean-Julien Rojerrel ta-
valy megnyerték az amerikai nemzet-
közi teniszbajnokságot, 2015-ben
pedig Wimbledonban is elhódították a
trófeát. Vegyes párosban a 2012-es
Australian Openen is diadalmaskodott
az amerikai Bethanie Mattek-Sands-
szel az oldalán. 

Szombaton a jeddi sportterem-
ben rendezték az első félhivatalos
floorball, vagy magyarosabb nevén
teremhoki országos bajnokság má-
sodik tornáját. A pontvadászatot a
részt vevő öt csapat szervezi azzal
a nem titkolt céllal, hogy a sport-
ágat hivatalosan is meghonosítsák
Romániában, néhány éven belül lét-
rejöjjön az országos szövetség, a
bajnokság hivatalossá váljék, és
megalakuljon a válogatott, amely
aztán a nemzetközi porondon is be-
mutatkozhat.

A jeddi csarnokban rendezett for-
duló során a marosvásárhelyi Red
Arrows két győzelmet is aratott, így
10-3-ra verte a sepsiszentgyörgyi
Pro Sepsi csapatát és 6-5-re győzött
a bajnokság rangadójának is szá-
mító meccsen a Székelyudvarhelyi
Black 69 ellen, így két forduló után
három győzelme és 6 pontja van.

A lebonyolítási rendszer értelmé-
ben még két tornán találkozik az öt
részt vevő csapat, a következőt áp-
rilis 7-én Sepsiszentgyörgyön ren-
dezik, majd május 12-én
Székelyudvarhelyen találkoznak.
Ezt követően a döntőre ismét
Jeddre jönnek a csapatok. Itt az
alapszakasz 3-5. helyezettjei még
egyszer játszanak egymás ellen
egy-egy mérkőzést, míg az első két
együttes két győzelemig tartó soro-

zatban dönti el a bajnoki cím sorsát.
Annak, aki keveset tud a sportágról,
mondjuk el, hogy elsősorban azok-
ban az országokban népszerű, ahol
a jégkorongot is magas szinten játs-
szák. Svédországból terjedt el az
1970-es évek óta, szabályai nagyon
hasonlítanak a jégkorongéhoz, vi-
szont a mérkőzés parketten zajlik, a
játékosok természetesen nem visel-
nek korcsolyát, a korong helyett
pedig egy kis labdát használnak. Itt
is van egy alacsony palánk, a labdá-
val a kapu mögé is be lehet menni.
A kispályás gyeplabdától a kapu
sokkal kisebb mérete, illetve a
könnyű műanyagból készült ütők, a
könnyebb, a levegőellenállás csök-
kentése érdekében lyuggatott labda
is megkülönbözteti. 

A nemzetközi szövetséget 1986-
ban alapították, akkor még csak hét
országban volt elismert hivatalos
szakág, 2009-ben már 58 elismert
nemzeti szövetség létezett. A Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság 2011-
ben ismerte el a Nemzetközi
Floorballszövetséget, amely abban
bízik, hogy 2020-ra sikerül felvé-
tetni az olimpia műsorára.

Floorballforduló Jedden
Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A futsal Magyar Kupa győztese, a Szombathelyi Haladás                                 Fotó: mlsz.hu

Jegyzőkönyv
Női kézilabda A osztály, B csoport, 19. forduló: Marosvásárhelyi

Olimpic – Székelyudvarhelyi NKK 28-22 (13-10)
Marosvásárhely, kövesdombi iskola sportterme, 150 néző. Ve-

zette: Daniel Balate (Brassó), Szabó Károly (Brassó).
Olimpic: Ugran (Stan) – Munteanu 3 gól, Bărăbaş 6, Târşoagă

5, Sângeorzan, Ilieş, Ghemeş 3 (Ola 7, Radu, Dima 2, Marin, Mol-
dovan, Bejan, Rizoli, Bardoşi 2). 

SZNKK: Bálint A. (Nedelcu) – Kerekes 2, Major 3, Sándor 1,
Simma 3, Ördög, Munteanu 6 (Lukács 3, András 2, Bálint B. 1, Mik-
lós 1, Geréb).

Eredményjelző
A női kézilabda A osztály B csoportja 19. fordulójának eredmé-

nyei: Marosvásárhelyi Olimpic – Székelyudvarhelyi NKK 28-22,
FC Argeş Piteşti – Dacia Mioveni 21-20, Nagyváradi CSM – Körös-
kisjenői Crişul 29-21, Temesvári Universitatea – Temesvári SCM
28-37, Brassói Corona – Resicabányai CSU 20-29, Nagybányai Mi-
naur – Naţional Rm. Vâlcea 33-24.

Ranglista
1. Floorbulls 8 pont
2. Red Arrows 6
3. Black 69 4
4. Floorballsuli 2
5. Pro Sepsi 0

Eredményjelző
Az első félhivatalos országos bajnokság eddigi eredményei: 
* székelyudvarhelyi torna: Marosvásárhelyi Red Arrows – Székely-

udvarhelyi Floorballsuli 6-4, Székelyudvarhelyi Black 69 – Sepsi-
szentgyörgyi Pro Sepsi 11-1, Székelyudvarhelyi Floorbulls – Red
Arrows 12-5, Floorballsuli – Black 69 2-7, Pro Sepsi – Floorbulls 1-9.

* jeddi torna: Red Arrows – Pro Sepsi 10-3, Floorballsuli – Floor-
bulls 1-11, Black 69 – Red Arrows 5-6, Floorballsuli – Pro Sepsi 4-3,
Black 69 – Floorbulls 5-8.

Ranglista
1. Nagybánya                  16    15        1      0            497-331 46
2. Temesvári SCM             15    12        0      3            468-354 36
3. Brassó                         17    11        1      5            484-470 34
4. Nagyvárad                   17    9          2      6            455-456 29
5. Mioveni                        15    8          1      6            366-346 25
6. Piteşti                          16    8          1      7            462-445 25
7. Olimpic                        16    7          1      8            458-477 22
8. Resicabánya               15    7          0      8            376-363 21
9. Rm. Vâlcea                  16    6          0      10          408-410 18
10. Temesvári U              17    5          0      12          445-525 15
11. Köröskisjenő            16    4          1      11           430-502 13
12. Székelyudvarhely*   16    0          0      16          231-401 -5
* 5 büntetőpont levonva
** a Marosvásárhelyi Mureşul és a Kézdivásárhelyi KSE visszalé-
pett a bajnokságból

Ha megnő a mellény

Fotó: Nagy Tibor

Fotó: Nagy Tibor



2018. március 6., kedd   ______________________________________________NYILVÁNOSSÁG __________________________________________________ NÉPÚJSÁG 9

„Mesemondók jönnek/ Mátyás
udvarába./ Drága magyar nyel-
vünk/ Felvirágzására…”, énekel-
ték február 17-én
Marosvásárhelyen a Serafim Duicu
Általános Iskola IV. C osztályos
Rügyezők furulyásai, s egyben kö-
szöntötték a kis mesemondókat,
azok felkészítő tanítóit és kísérőit
megyénk különböző iskoláiból.

Babos Ibolya tanítónő bemutatta
a mesevárat, melynek szív formájú
ablakai az igazságra, az okosságra,
a becsületességre és a tréfára nyíl-
tak. A kis mesélőknek nemcsak
szemükkel, hanem szívükkel is
kellett látniuk és mesélniük ahhoz,
hogy megnyithassák valamelyik
szívablakot meseüzenetükkel, és
elnyerjék a kulcsát.

Irina Vidrăsan iskolaigazgató és
Bíró-Szász Botond igazgatóhelyet-
tes lelkesen üdvözölte a kis csapa-
tot, sőt még a mesélőszéket is
kipróbálták. Szent Erzsébet (Szö-
vérfi Emese tanítónő) és Markóp
(Albert Tímea-Kinga), Mátyás ki-

rály udvari bolondja, hiszen Má-
tyás-évet is ünneplünk, varázsfuru-
lyaszóra bevezették a tizennégy
verenyzőt a csodás mesevilágba.
Az elbíráló bizottság tagjai: Kádár
Andrea-Noémi, Cseh Ágnes,
Györffy Andrea, Sárosi-Csorba
Emese és László Gabriella is Má-
tyás király udvarában bíráskodtak.

Sorban nyíltak meg a szívek az
igazságra, a tréfára, a szépre, a
jóra. Az alábbi lovagok jöttek el
megmérettetni mesevár ostromá-
nál: Kiss Hunor, Szabadi Izabella
(Dacia Ált. Isk., felkészítő: Pál An-
namária), Bartha Leona-Jázmina,
Paniti Edina-Tilda (Somosdról, fel-
készítő Csizmadia Melinda), Zi-
linszky Delinke-Dorottya, Farkas
Boglárka, Butuk Zsófia (Liviu
Rebreanu Ált. Isk., felkésztő Já-
nosy Zsuzsanna), Csergedi
Kriszta-Veronika, Feketics Felix-
Roland (Nyárádkarácsonból, felké-
szítő Osváth Éva), Stich
Alexandra-Xenia, Gál Előd (Liviu
Rebr. Ált. Isk., felkészítő Pop Ilona

Eszter), Kánya Alexandra, Barabás
Szilárd-Róbert, Kozma Nikolett
(Liviu Rebr. Ált. Isk., felkészítő
Hajdú Ildikó).

Míg az elbíráló bizottság döntést
hozott, a mesevilág varázsa tovább
élt bennünk. Interaktív tevékeny-
séggel, gyermekek, szülők, tanítók
– Lázár Emese, Gálfi Anna, Fülöp
Kinga, Henter Csilla, Buhlea
Mária, Albert Tímea-Kinga és Szö-
vérfi Emese – elkészítették Mátyás
király puzzle-címerét, a népi gyer-
mekjátékot Szent Erzsébettel és
Markóppal járták.

Mesevár szívablakait a legszeb-
ben a következő lovagok nyitották
meg: I. díj: Szabados Izabella
(Dacia Ált. Isk., felkészítő Pál An-
namária), II. díj: Butuk Zsófia
(Liviu Rebr. Ált. Isk., felkészítő Já-
nosy Zsuzsanna), III. díj: Paniti
Edina-Tilda (Somosdi Ált. Isk,
felk. Csizmadia Melinda), különdí-
jak: Zilinszky Delinke-Nikolett
(Liviu Rebr. Ált. Isk., felkészítő Já-
nosy Zsuzsanna) és Kozma Niko-
lett (Liviu Rebr. Ált. Isk.,
felkészítő Hajdú Ildikó). 

A mese világából a Rügyezők
furulyahangja vezetett vissza a va-
lóságba. A furulyákból formált
kapu alatt a kis mesemondók kivo-
nultak a mesevárból. Iskolánk ve-
zetői, a szervező tanítók
visszavárjuk, emlékezetünkben
megőrizzük a mesélőket, mert
„Szépen összegyűltünk/ Őket meg-
hallgatni./ Az igazság győzelmét/
Együtt ünnepelni./ Hogy szépen
meséltek/ Íme bizonysága:/ Édes
anyanyelvünk megmaradására”.

Babos Ibolya

Édes anyanyelvünk megmaradására

Idén a Kis-Küküllő menti héder-
fájai Bordi András Általános Iskola
volt a házigazdája a Nagyapó me-
sefája mesemondó verseny körzeti
szakaszának, amelyen második
osztályos mesekedvelő és mesélni
szerető diákok vettek részt. 

Tíz település 23 tehetséges tanu-
lója és kísérői Küküllődombóról
(Molnár Annamária), Magyarki-
rályfalváról (Bényi Ildikó), Dicső-
szentmártonból (Székely Varga
Béla), Kóródszentmártonból (Sza-
bados Emőke), Küküllőszéplakról
(Imre Tünde), Bonyháról (Ozsváth
Annamária), Désfalváról (Szent-
györgyi Ildikó Tünde), Vámosgál-
falváról (Tóth Gyula),
Magyarsárosról (Pataki Bandi
Tünde), illetve a helyi iskolából
(Peti Tünde) érkeztek, először 
Bleahu Elena Luminiţa igazgatónő
üdvözölte és köszöntötte őket. Ezt
követte Ozsváth Mária Magdolna
szervező tanítónő megnyitó be-
széde, amelyben bátorította és biz-
tatta a rendezvény résztvevőit, de
főleg a mesemondókat, majd be-
mutatásra került Peti Tünde, Sza-
bados Emőke tanítónők és az első
osztályos Gyurka Tímea közremű-
ködésével Az aranygolyó című
mese. Ezzel a hangulatkeltő mesé-
vel csalogatták a gyerekeket a me-
sélőszék felé. A csillogó szemű
tanulók, benépesítve a versenyre
kijelölt termet, a mesék varázslatos
világába vezettek be minden jelen-
lévőt, és megpróbálták bebizonyí-
tani a mesék segítségével, hogy a
jó végül elnyeri méltó jutalmát. Al-
kalmunk adódott megismerni a
népmesetár gyöngyszemeit, ame-
lyeket egy mélyen elrejtett kincses-
ládából halásztak ki. A verseny

célja nem a versengés, hanem a
mesemondás megszerettetése, il-
letve a tehetségek felfedezése volt. 

A zsűri értékelése közben a szer-
vezők elvitték a vendégeket a falu-
múzeumba, valamint a templom
alatt lévő kriptába, ahol a tiszteles
úr egy rövid ismertetőt tartott, ez-
után pedig az odalátogatók kérdé-
seket fogalmazhattak meg.
Visszatérve elérkezett a diákok
által várva várt díjazás pillanata, de
előtte még bemutatásra került
Tamás Gyöngyi irányításával a
Kis-Küküllő néptánccsoport rövid
táncműsora, amelybe a mesemon-
dók is bekapcsolódtak. Ezt köve-
tően a szakmailag megalapozott
véleményt Kémenes Hajnal, a zsűri
elnöke közvetítette. Egy aranygo-
lyót készített a gyerekeknek, ebbe
belenézve mindenki saját magát
láthatta nyertesként. Segítségére
Péter Kinga, Szakács Judith, Szám-
tortó Hajnal és jómagam voltunk.
Péter Kinga tanítónő a szép mese-
mondás fontosabb kritériumainak
betartására hívta fel a versenyzők
és irányítójuk figyelmét. Minden
mesemondó jutalomban részesült,
emléklapot és mesekönyvet kapott
ajándékba, valamint sok szép me-

sével gazdagodva térhetett haza.
Az első három díjazott neve a kö-
vetkező: Jakob Éva Nikolett és Va-
rodi Annabella Jázmin, Székely
Varga Béla (Dicsőszentmárton) ta-
nítványa, valamint Bordi Orsolya-
Emese, Peti Tünde (Héderfája)
tanítványa. Ők képviselik a körze-
tet a mesemondó verseny megyei
szakaszán. Dicséretben részesült
Kiss Andreea (Héderfája), Oltean
Fábián (Dicsőszentmárton), Farkas
Bettina Melinda (Dicsőszentmár-
ton), illetve különdíjat kapott
Lunka Izabella (Kóródszentmár-
ton). 

A rendezvény nem jöhetett
volna létre a helyi iskola és a körzet
lelkes tagjai nélkül, akik időt szán-
tak ennek megszervezésére, vala-
mit valamiért tettek. A nap
sikeréért köszönet a szervező ta-
goknak, valamint köszönet min-
denkinek a kellemes együttlétért.
Minden és mindenki segítségével
sikerült ünnepi hangulatot terem-
teni. 

Sok sikert kívánunk a három
legtehetségesebb tanulónak!

Peti Renáta tanárnő, 
Marosvásárhely

Mesemondó verseny Héderfáján

Vasárnap, február 25-én, napra
pontosan, Tavaszy Sándor születé-
sének 130. évfordulója kapcsán em-
léke előtt tisztelegtünk
szülőfalujában – Marossárpatakon.
Az Erdélyi Kárpát Egyesület Ma-
rosszéki Osztálya a református
templomban az emlékplakett előtt
felidézte a református teológus kul-
túrát ápoló sokoldalú személyisé-
gét, aki 1937-ben – talán
egyesületünk legnehezebb idősza-
kában – vállalta az elnöki tisztséget.
Kerekes Ibolya méltatta a nagy előd
szerepét, s hogy mit jelent szá-
munkra: példamutatást, hazaszere-
tetet, hitet; őt idézve – „A
természetjárás, amikor a testi kul-
túrának ezt a legtisztultabb módját

szolgálja, a lélek győzelméért
küzd… Íme, így kezdődik a termé-
szetjárással a honismeret és ezzel
együtt a honszeretet… A természet-
járás attól kezdve nemzeti létünk té-
nyezőjévé lett és belépett a
nemzetnevelés szolgálatába”. Áp-
rily Lajos Tavaszy Sándornak aján-
lott verse – Veletek vándorolgatok
– találó volt a megemlékezéshez. A
gyülekezet presbitériuma és osz-
tályunk tagjai himnuszaink elének-
lése közben megkoszorúzták
Tavaszy Sándor szobrát, Miholcsa
József alkotását. Köszönjük a falu-
közösségnek a vendéglátást. 

Az Erdélyi Kárpát Egyesület
Marosszéki Osztálya nevében 

Kerekes Ibolya 

Kopacz Imola pszichológus, klu-
bunk vezetője meghívására Baricz
Lajos, marosszentgyörgyi plébános
mutatta be köteteit. Az asztal szebb-
nél kivitelezésű könyvekkel telt
meg. Jelen volt Simon Kinga kán-
tor, aki a pap költő verseiből na-
gyon sokat megzenésített. Klubunk
vezetője átadta a plébánosnak a
Magányosok Klubja XXVII. évfor-
dulójára készített kitüntetést, a tá-
mogatóinknak járó díszoklevelet,
valamint az emléklapot. Azért ke-
rült február 27-re az átadás, mivel
az évfordulónk napján éppen Baricz
Lajos plébános 60. születésnapi ün-
nepségét tartották. 

A plébános elmondta, hogy eddig
45 kötetet tett le az olvasók aszta-
lára. 

Először csak verseskötetek jelen-
tek meg, majd elbeszélések, hely-
történet, amit publicisztika is
követett.

„A könyvkiadás pénzbe kerül,
nem is kevésbe. Édesanyámtól azt
a figyelmeztetést kaptam: legyen
pénzed, de ne költsd el. Azóta min-
dig volt pénzem, nem sok, de annyi,
amennyire szükségem volt.”

A pap költő a könyvbemutatót a
Szívem közepén című, 167 limeri-
cket tartalmazó kötettel kezdte,
ebből is a Népvándorlás cíművel.
„Hetek óta jönnek szüntelen,/ hogy
megáll a józan értelem./ Európa?
Vége!/ Összefogás kéne!/ Az lenne
tán egy kis védelem”. A Szívem kö-
zepén című limerick következett:
„Szívem közepén virág nyílik,/ szép
fehér rózsa, ahogy illik,/ de tövis
nincsen rajta,/ ez rendkívüli fajta –/
kísérne csendesen a sírig!”

Az Útravaló kötetéből idézett:
„Életünk nagy utazás, mely tele van
kalandokkal. Mégsem valljuk ma-
gunkat utazóknak, annál inkább

nem szeretnénk kalandorok lenni.
Éljük életünket, ahogy lehet. Van-
nak vágyaink, terveink, céljaink.
Egyesek egészen megvalósulnak,
mások csak részben. És vannak,
amelyek egyáltalán nem valósulnak
meg. Mégis állandóan újrakezdünk,
nem adjuk fel”.

A plébánia kántora megzenésített
versekkel fűszerezte a plébános elő-
adását. Következett a 111 szonettet
tartalmazó Otthon vagyok kötet be-
mutatása. „A földi élet Isten aján-
déka,/ és az örök élet erre ráadás:/
hogy elnyerhessük, kell hogy égjen
néha/ a szívünk mélyén az isteni pa-
rázs.” 

Baricz Lajos pap költő február
15-én töltötte a 60. életévét, ebből
az alkalomból jelent meg a Szere-
tettel szóltam című kötete. Ebből is
elhangzott néhány szonett. „Bármi-
lyen furcsa, magamat köszöntöm./
Az alkalom rá: hatvan éve élek./
Igaz, hogy nehéz, de szép volt az
élet,/ amiért hálám most szonettbe
öntöm.”

Végül felcsendült Simon Kinga
kántor utolsó énekszáma: Van egy
hely, amit a költő klubunknak írt és
szeretettel ajánlott. Hálás köszönet
érte. Felejthetetlen délutánban volt
részünk, szívből köszönjük a gyö-
nyörű verseket és a betegeinkért a
klubtagokkal együtt elmondott
imádságot.

Kopacz Imola, klubunk vezetője
sajnálatát fejezte ki, hogy Baricz
Lajos plébános nem tudott részt
venni az évfordulós ünnepségün-
kön, de talán így, a nagyon színes
könyvbemutatóval sokkal jobban
sikerült.

Ezen a napon megünnepeltük a
születés- és névnapokat, majd kö-
vetkezett a szeretetvendégség. 

Czerán Erzsébet 

Tavaszy Sándor 
(1888–1951)

Szerkesztette: Mezey Sarolta

Könyvbemutató 
a Magányosok Klubjában 



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás + garázs. Tel. 0742-143-
933. (sz.-I)

LAKÁST vásárolok haszonélvezeti
joggal. Tel. 0758-672-114. (7102-I)

KIADÓ szoba diáklánynak a
Kövesdombon. Tel. 0784-356-617.
(7185)

ELADÓ ház Székesen, a 96. szám alatt.
Tel. 0745-206-048, 0265/311-271.
(7201)

KIADÓ 2 szobás, I. osztályú tömb-
házlakás a Kövesdombon, a Parân-
gului utcában. Tel. 0740-385-502.
(7204-I)

ELADÓ 23 ár beltelek Nyárádma-
gyaróson. Tel. 0744-760-609. 
(7164-I)

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-356-303,
0722-396-107. (7179)

ELADÓ tűzifa: bükk, gyertyán. Tel. 0748-
977-768. (7069)

TŰZIFA eladó. Tel. 0745-793-465.
(6793)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0746-189-919.
(6930)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (7031)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (7031)

GYERTYÁNFA eladó. Tel. 0749-707-
713. (7158)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0747-933-367.
(7157)

DIÓBELET vásárolok, 22 lej/kg. Tel.
0722-304-786. (7222)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Budai Ferenc névre
szóló könyvtári belépőmet. Semmisnek
nyilvánítom. (7211)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(6801)

FÉMSZERKEZETI MUNKÁT válla-
lok: kapu, garázsajtó, ablakrács stb.
Tel. 0744-966-747. (6901)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk:
cserépforgatás, tetőjavítás,
csatornajavítás. Nyugdíjasoknak 30%
kedvezmény. Tel. 0721-156-971. (6855)

NEM ÁGYBAN FEKVŐ nyugdíjas
hölgy sürgősen alkalmaz gondozónőt
ottlakással. Telefon: 0365/414-789,
naponta 10-12, és 0747-656-791, 16-
21 óra között. (1653-I)

IDŐSGONDOZÁST vállalok (fel-
ügyelet): főzést, házimunkát. Tel.
0365/431-656, 0729-842-867. (6971)

ÉPÍTKEZÉSI CÉG 15% KED-
VEZMÉNNYEL bármilyen külső-belső
építkezési munkát, javításokat, bontást,
szállítást vállal. Tel. 0747-634-747.
(7054)

FUVART, BÚTORHORDÁST válla-
lunk személyzettel. Tel. 0749-543-
104. (6018-I)

AUTOMATA mosógépeket javítok.
Tel. 0755-825-502. (6721)

HŰTŐK javítása lakásán, garancia. Tel.
0748-020-050. (6500)

TETŐT FEDÜNK cseréppel vagy
Lindab lemezzel, teraszt készítünk
fából, és vállalunk bármilyen kis javí-
tást. Nyugdíjasoknak 15% kedvez-
mény. Tel. 0758-639-258. (4806-I)

VÁLLALOK bármilyen bádogosmun-
kát, tetőjavítást és lindabozást. Tel.
0751-847-346. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Már tíz éve könnyezik a
szemünk, s ma összetört
szívvel újra emlékezünk.
Elmentél közülünk, mint a
lenyugvó nap, de szívünkben
örökké élsz és megmaradsz.
Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk
március 6-án a drága jó férjre,
édesapára, apósra és
nagytatára, id. KRECSENSZKI
ERNŐRE halálának 10.
évfordulóján. Emlékét egy
életen át őrzi felesége, fia,
lánya, menye és két szerető
unokája, Kriszta és Tamara.
(7094)

Szomorú szívvel emlékezünk
március 6-ára, amikor öt éve
eltávozott szerettei köréből
szeretett édesapánk, id.
SCHNEIDER JÓZSEF. Emlékét
őrzik fiai, Jocó és menye,
Kinga, Lacika és barátnője,
Mónika. Emléke legyen áldott
és nyugalma csendes! (sz.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki TURBÁK
MARGITRA halálának 10. év-
fordulóján. Szerető családja.
(7186)

Fájó szívvel emlékezünk
szeretett, jó édesapánkra, az
ehedi születésű BAKÓ IGNÁC
BALÁZS marosvásárhelyi la-
kosra halálának 8. évfor-
dulóján.
Csendes nyugalma fölött
őrködjön Isten.
Emlékét őrzi három gyermeke
és azok hozzátartozói. (7188)

Ma van halálod emlékezetes
napja. Lelki szemeim előtt a 48
év együttélés szép emlékei
lejátszódnak. Pihenj csen-
desen, drága férjem, TOMA
MIRCEA tanár, sokan
vagyunk, akik nem feledünk
soha. Feleséged, Irma. (7194)

Drága szüleinkre, LŐRINCZI
GERGELYRE és LŐRINCZI
IRMÁRA sok-sok szeretettel
és hálával gondolunk. Két
leányotok: Éva és Irma. (7194)

Drága TÁTÁM! 
Halálod 7. évfordulóján sok-
sok szeretettel és hálával
gondolunk rád. Egyetlen fiad,
Gabi és családja. (7194)

„Ha emlegettek, köztetek
leszek, szeressétek egymást,
ahogy én szerettelek.”
Fájó szívvel emlékezünk a
májai ALBERT SÁNDORRA
halálának első évfordulóján.
Nyugodjál békében, az
angyalok vigyázzanak rád!
Emlékét őrzi felesége, két
lánya, két veje és négy
unokája. (7196-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
folyfalvi id. APA VIKTORRA.
Hirtelen elmentél, egy perc
alatt,
Számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a
sírodnál,
mélységes a fájdalom, hogy
távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál
ki, elmaradt, de szívünkben
örökké velünk maradsz.
Emlékét őrzi testvére, Rozália
és családja. (7199)

Fájó szívvel emlékezünk
március 5-ére, amikor nyolc
éve, hogy a kegyetlen halál
elragadta NAGY ATTILÁT.
Emlékét őrzi felesége,
Magdolna, lánya, Éva, unokái:
Kinga és Elemér. Nyugodjon
békében! (7198)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

drága édesanyánk, 

özv. BÍRÓ SÁNDORNÉ 

szül. Olasz Anna 
március 1-jén 85. életévében
Budapesten örökre távozott
szerettei köréből. Temetéséről
egy későbbi időpontban gon-
doskodunk. 
Gyászoló lányai: Éva, Anikó és
családjuk. (7177-I)

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik ismerték, tisztelték
és szerették, hogy 

dr. VERESS LAJOS-LÁSZLÓ 
ny. bíró Udvarhelyen 

és egykor elnök 
Marosvásárhelyen, 

2018. február 28-án, szeretett
gyermekei körében, Budapesten
megpihent. Temetése március
10-én a Hargita megyei Tibód
helységben lesz.

A gyászoló család. (7165-I)

Megtört szívvel tudatom, hogy a
szeretett férj, édesapa, nagytata
és após, 

BUDA ÁRPÁD 
életének 77. évében hosszú
szenvedés után csendesen meg-
pihent. A virrasztás az Alkony
Kft.-nél lesz kedden 18 órától, a
temetési szertartás március 7-én,
szerdán 14 órakor Búzásbese-
nyőben, a 276. szám alatt. 

A gyászoló család. (7184-I)

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett feleség, édesanya, testvér,
anyós, keresztanya, rokon és jó
barát, a mezőbándi 

SZABÓ MARGIT 
türelemmel viselt betegség után,
életének 58. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése március 7-én, szerdán 14
órakor lesz a mezőbándi temető-
ben. Pihenjen csendesen! 

A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, rokon, apatárs, szomszéd, 
a Metalotehnica volt dolgozója, 

a lukafalvi születésű 
TAKÁCS KÁROLY 

rövid szenvedés után, életének
69. évében csendesen megpi-
hent. Virrasztása 2018. március
5-én és 6-án 18 órától lesz a Pax
temetkezési vállalat cintermé-
ben, a Papiu Ilarian utca 10. szám
alatt. Temetése március 7-én,
szerdán 13 órai kezdettel lesz a
marosvásárhelyi református te-
metőben. Emlékét örökre szí-
vünkben őrizzük. 

Felesége, Melinda, lányai: Adél
és Andrea, vejei: Berci 

és Győző, valamint unokái:
Ingrid, Réka és Dávid.
Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! (7216-I)

Minden mulandó ezen a világon,
mint a harmat a letört virágon.
Csak egy van, ami a sírig vezet,
szívünkben az örök emlékezet. 
Fájdalommal teli szívvel tudatjuk,
hogy 

CIPAN ATTILA JÓZSEF 
életének 45. évében hirtelen eltá-
vozott közülünk. Temetése szer-
dán, 2018. március 7-én 13
órakor lesz a marosvásárhelyi
Jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család: édesanyja,
felesége, anyósa, apósa, 

testvére, sógora, sógornői,
keresztfiai, unokahúgai 

és barátai. (7221-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünk feleségének
és családjának CSIPÁN ATTILA
(Csipi) elhunyta miatt érzett
fájdalmukban. Lehel és volt
kollégái a Romtelecomtól.
Nyugodj békében! (7190-I)

Szemünkben könnyel, szívünk-
ben mély fájdalommal
búcsúzunk CIPAN ATTILA
drága kollégánktól, aki életének
45. évében megdöbbentő
gyorsasággal elhunyt. Ezúton
kívánunk a gyászoló
rokonságnak őszinte részvétet.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Az RCS&RDS
munkaközössége. (19892-I)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  HÁROMSZÉKBE 
és az aradi NYUGATI  JELENBE.

MEDJUGORJEI ZARÁNDOKLAT: 
2018. április 9-14., ára: 160 euró.  

Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Érdeklődni lehet a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)



KLARA gyógyító és javasasszony a legerősebb szerekkel,
a legnagyobb gyógyító erővel, a leghatásosabb
gyógyírekkel segít Önnek. Kötéseket, átkokat old fel, segít
impotencia, alkoholizmus, epilepszia, psoriasis, depresszió
esetén, kibékíti a szétvált családokat, cégeket ment meg a
csődtől, sikert visz a házhoz és nyereségessé teszi  a
vállalkozást. 100%-osan garantálja, hogy megoldja
problémáját. 
Köszönetnyilvánítások: 
Corina Ákosfalváról köszöni  Klara asszonynak, hogy ismét
együtt lehet férjével 3 évnyi távollét után; András
Marosvásárhelyről hálás, hogy ismét sikeres a magánélete
és üzlete; Erika Régenből köszöni, hogy Klara asszony
segítségével megszabadult a kötéstől, átoktól és sikeresen férjhez ment; Gyöngyi
Marosvásárhelyről hálás, mert megszabadult a depressziótól, élete rendbe jött;
János Dicsőből köszöni, hogy kigyógyult az alkoholizmusból.
Akinek problémája van, hívja bizalommal Klara javasasszonyt. Tel. 0755-270-
381. (Fizetett hirdetés: mp.)
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REDŐNYÖK, SZALAGFÜGGÖNYÖK, GARÁZSKAPUK és
egyéb árnyékolástechnikai cikkek, automatizált változatok nagy vá-
lasztékban. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-638. (sz.)
TERMOPÁN ablakokat, ajtókat gyártunk és szerelünk német
REHAU profilokból. Tel. 0265/266-425, 0265/511-439, 0745-379-
638. (sz.)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temetke-
zés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (60848)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az
önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni
vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá be-
nyújtani. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz tapasztalattal ren-
delkező: ANIMÁTORT gyermekek számára, SZAKÁCSOT, BÁ-
ROST, PINCÉRT, MOSOGATÓT és SZOBALÁNYT. Tel.
0722-268-866. (61031)
BUCSINON található vendégházba HÁZVEZETŐT keresünk. Fize-
tés 3000 lej, házaspárok előnyben. Tel. 0745-696-055. (19886-I)
ALKALMAZUNK SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT, MOSO-
GATÓT, SZOBALÁNYT. Tel. 0770-183-799. (19886-I)
ALKALMAZOK ASZTALOST és LAKATOST. Tel. 0752-069-079.
(19883-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz karbantartót. Tel. 0744-644-026. 
(19902-I)
A TORDAI CÉG alkalmaz hús- és hentesáruüzletébe ELADÓNŐT.
Tel. 0744-681-130. (19902-I)
A COMODEX SCM nyilvános árverésen eladja a marosvásárhelyi
Aurel Filimon utca 15. szám alatti 74 m2 felületű kereskedelmi helyi-
ségét. Érdeklődni a 0745-512-994-es telefonszámon. (19890)
TÁPGYÁRTÁSSAL, valamint SZÁRNYASTENYÉSZTÉSSEL
FOGLALKOZÓ CÉG keres RAKODÓMUNKÁST, ELÁRUSÍ-
TÓT, RAKTÁROST, ZSÁKOLÓT, B és C kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező SOFŐRT (szakmai tanúsítvánnyal rendel-
kezők előnyben). Tel. 0725-578-030. (sz.-I)
NÉMETORSZÁGI és HOLLANDIAI gyári és raktári munkák fér-
fiaknak, nőknek, pároknak. Azonnali indulás. Tel. 0755-497-510,
0756-334-949. (7210)

Szolgáltatás – üzleti ajánlat

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát felhasználva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 
(Fizetett hirdetés: 7195)

A Maros Megyei Horgász- és Vadászegyesület által bérelt
horgászati övezetek 

A Népújság január 29-i lapszámában közöltük, hogy 2018-tól megváltozott a Maros Megyei Horgász- és
Vadászegyesület szabályzata (http://www.e-nepujsag.ro/op/article/megváltozott-sporthorgászabályzat). 

Az alábbiakban azokat az övezeteket, partszakaszokat közöljük, amelyeket a Maros Megyei Horgász- és
Vadászegyesület bérel, és ahol az egyesülettől kiváltott engedéllyel vagy tagsági könyvvel rendelkezők
horgászhatnak. 

A Maros Megyei Horgász- és Vadászegyesület által bérelt hegyvidéki patakokon a következőképpen lehet
horgászni:                                                                                                                                            (*C&R – fogd meg és engedd el)

Sorsz. Horgászzóna Távolság Határok

1. Maros folyó 150 km Déda vasútállomás – megyehatár, Maroskece község
2. Luc-patak 27 km Bátos község – a Maros torkolatáig 
3. Bölkény-patak 7 km Nádas-patak – a Maros torkolatáig 
4. Sár-patak 8 km Állás-patak – a Maros torkolatáig
5. Lekence-patak 48 km Mezőkirályfalva – a Maros torkolatáig 
6. Mezőségi-patak 12 km Sarchii-patak – a Maros torkolatáig
7. Cintos-patak 3 km Csekelaki-patak – a Maros torkolatáig
8. Nyárád 54 km Deményházi híd – a Maros torkolatáig
9. Kis-Nyárád-patak 6 km Bere-patak – a Maros torkolatáig
10. Hodos-patak 3 km A Kis-Küküllő torkolatától számítva felfelé 3 km 
11. Kis-Küküllő 96 km A megyehatártól a Juhod patak torkolata – Ádámos községig 
12. Szolokma-patak 3 km A Kis-Küküllő torkolatától számítva felfelé 3 km 
13. Geges-patak 3 km Vadas – a Kis-Küküllő torkolatáig
14. Küsmöd-patak 10 km Maros megye határa, Erdőszentgyörgy – a Kis-Küküllő torkolatáig
15. Vécke-patak 3 km Bordos – a Kis-Küküllő torkolatáig
16. Nádas-patak 7 km Szászmagyaros – a Kis-Küküllő torkolatáig
17. Alsó-Görgény-patak 12 km Görgényszentimrei híd – a Maros torkolatáig
18. Üvegcsűr-patak 12 km A forrástól a Görgény-patak torkolatáig
19. Orsova-patak 16 km A forrástól a Görgény-patakig 
20. Ratosnya-patak 68 km A forrástól a Maros torkolatáig
21. Bisztra-patak 32 km A forrástól a Maros torkolatáig
22. Galonya-patak 25 km A forrástól a Maros torkolatáig
23. Kisidecs-patak 38 km Szászpadtól a Maros torkolatáig
24. Sebes 21 km A forrástól a Szováta-patak torkolatáig
25. Juhod 22 km A forrástól a sóváradi hídig 
26. Alsó-Kis-Nyárád 10 km Lokodi-híd – deményházi híd 
27. Maros IV. 25 km Szalárdi alagút – dédai híd 
28. Bözödújfalui vízgyűjtő 416 ha

Patak   Engedélyezett zóna Tiltott zóna Enged. időszak Enged. napok Megjegyzés

1. Bisztra Bisztra-patak Közép-
patak Sztézsi-patak 

Kofu, Donka Május 1. –
szeptember 14. 

Kedd és péntek
C&R* 

Szombat,
vasárnap legtöbb

napi 5 db 

Május 1. és
június 5. között
csak a partról

szabad
horgászni.

2. Galonya Galonya-patak Kis-Galonya-patak Május 1. –
szeptember 14. 

Kedd és péntek
C&R*

Szombat,
vasárnap legtöbb

napi 5 db 

Május 1. és
június 5. között
csak a partról

szabad
horgászni.

3. Ratosnya-
patak 

Rövid-patak, Közép-
patak, 

Brad- (Fenyő-) patak,
Porcu- (Disznós-) patak 

Disznós – Brad-
patak, Szék-patak,
Tihu-patak mellék-

ágaival együtt;
Pisztrángvédelmi

övezet –
Ratosnya-patak, a
gát alatt a Maros
torkolatáig június

elsejéig

Május 1. –
szeptember 14. 

Kedd és péntek
C&R* 

Szombat,
vasárnap legtöbb

napi 5 db 

4. Juhod-
patak 

Juhod-patak  Sík-patak, 
Parajdi Juhod 

Május 1. –
szeptember 14.

Szombaton 
és vasárnap 

5. Alsó-
Nyárád 

A vármezei vasúti hídtól
Vármező felé a

deményházi hídig 

Înfundat, Fânaţa,
Bekecs-patak  

Május 1. –
szeptember 14 .

Csütörtök,
szombat,
vasárnap 

6. Maros IV. Az andrenyászai Maros-
híd és a dédai vasúti híd

között 

A szalárdi híd és az
andrenyászai

lengőhíd között; A
borziai híd (300
méter alatta és

fölötte) 

Június 5. –
december 31.

között 

Kedden, pénteken,
szombaton és

vasárnap naponta
legtöbb 5 kg, vagy

5 db pisztráng
kifogásával 

7. Alsó-
Görgény-

patak 

A görgényszentimrei
hídtól a Maros

torkolatáig 

Május 1. –
szeptember 14. 

Szombaton 
és vasárnap

8. Üvegcsűr A patak forrásától a
Görgényi-patak

torkolatáig 

Május 1. –
szeptember 14. 

Szombaton 
és vasárnap

9. Orsova A patak forrásától a
Gögényi-patak

torkolatáig 

Május 1. –
szeptember 14. 

Szombaton 
és vasárnap

10. Kisidecs-
patak 

Szászpad – a Maros
torkolatáig 

Május 1. –
szeptember 14. 

Szombaton 
és vasárnap

11. Sebes A forrástól a Szováta-
patak torkolatáig 

Május 1. –
szeptember 14. 

Szombaton 
és vasárnap
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a
következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel ren-

delkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másola-

tával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg
ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15
óra között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es tele-
fonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívjuk
meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelent-
kezőket.

A vezetőség


