
Folytatódik  
a „hiúság vására” 

Tévedett, aki azt hitte, hogy végre szusszanásnyi szünetet tartanak 
a koalíciós partnerek, és kizárólag azzal foglalkoznak a továbbiak-
ban, amiért az emberek a bársonyszékbe juttatták őket. Magyarán: 
bár egy időre véget vetnek a politikai csatározásoknak. 

Nem ez történt.  
Alig jelentették be, hogy mennyivel növelik a nyugdíjakat, a volt 

liberális munkaügyi miniszter vehemens kritikákat fogalmazott meg 
a szociáldemokrata partnerekkel szemben.  

A volt miniszter azt mondta, hogy a szocdemeknek „nincs eszük”, 
csak ijesztgetik a nyugdíjasokat. Ugyanakkor „értékelte”, hogy a 
hátrányos helyzetű személyek kiegészítő támogatást kapnak.  

Kijelentette, reméli, hogy a munkaügyi minisztériumban nem dől-
nek hátra, és nem gondolják azt, hogy immár nincs szükség a nyug-
díjreformra. 

Közben a koalíciós partnerek mindegyike magának vindikálja az 
eredményt. A szociáldemokrata munkaügyi miniszter kizárólag a 
Szociáldemokrata Párt (PSD) érdemének tekinti, a liberálisok vi-
szont azzal vágnak vissza, hogy a PNL eleve 15 százalékos nyugdíj-
emelést javasolt, a PSD csupán 10-et, mi több, a párt elnöke 
mindössze 6,2 százalékos nyugdíjemelést kért.  

Két év kihagyás után ismét megtartják Marosvásárhelyen a 
TEDx konferenciát, amelynek a témája: kreatív elmék. Az 
esemény tematikájának megfelelően 12 kreatív elme, előadó 
– köztük sportriporter, üzleti tanácsadó, énekesnő, törté-
nész, fotós, kalapkészítő, fazekasmester és mentalista – lép 
színpadra, hogy megosszák a közönséggel inspiráló történe-
teiket. Az eseményre, amelynek a részleteit szerdán sajtó- 
tájékoztatón ismertették a szervezők, november 26-án, 
szombaton 15 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében. 

W. Szabó Péter, a marosvásárhelyi TEDx kurátora elmondta, nagyon 
örülnek, hogy a járványhelyzet okozta két év kihagyás után ismét meg 
tudják szervezni Marosvásárhelyen a hagyományossá vált konferenciát. 
A világszinten népszerű rendezvény hátteréről szólva, kifejtette, a TED 
egy kanadai nonprofit szervezet, amelynek elsődleges célja az ötletek 
terjesztése, általában rövid, tartalmas, ütős, legtöbb 18 perces előadások 
formájában. A marosvásárhelyi esemény meghívottjait egyenként 12 
perces előadásra kérték fel, amelyek majd megtekinthetők lesznek  
a TEDx YouTube-csatornáján is, tehát emberek millióihoz érnek el  
világszerte. 

A parlament  
elfogadta az „ár-
sapkarendeletet” 
Módosításokkal elfogadta a képviselő-
ház szerdán a kormány augusztusban 
hozott „ársapka-rendeletét”, a követ-
kező három fűtési szezonra kiter-
jesztve a villamos energia és gáz 
fogyasztói árának középtávú hatósági 
korlátozását. 

____________3. 
Véget ért  
az igazságügyi 
monitorozás 
Románia számára azért is fontos a 
CVM lezárása, mert több uniós tagor-
szág ettől tette függővé felvételét a 
belső határellenőrzés nélküli schen-
geni térségbe.  

____________4. 
Példa  
a menedzsmentről 
A Marosvásárhelyről indult Ferencz 
Mária nevével a szeptemberben tartott 
színvonalas komolyzenei esemény, a 
marosvásárhelyi Erich Bergel Nemzet-
közi Karmesterverseny kapcsán talál-
kozhatott a helyi közönség.  

____________6. 
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Menyhárt Borbála 

(Folytatás a 3. oldalon)

Tizenkét izgalmas előadó a marosvásárhelyi TEDx konferencián 

Kreatív elmék a Kultúrpalotában

W. Szabó Péter és Zillmann Zsuzsa             Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Mózes Edith

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

(Folytatás a 4. oldalon)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

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

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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



Gulyás Gyula játékfilmjével emlé-
kezik az Erdély TV a nemrég el-
hunyt marosvásárhelyi Tompa 
Klára színésznőre. A Fény hull ar-
codra című filmet november 27-
én, vasárnap 21:30-tól közvetíti 
a tévécsatorna.  

A Fény hull arcodra Király László 
azonos című novellájának filmválto-
zata, a költő verseinek felhaszná- 
lásával. A történet valahol Közép-Eu-
rópában, a 19. század második felében 
játszódik. Egy nő és egy férfi, a háború 
nehézségeitől kifáradva, egy kis falu-
ban szeretne megpihenni. A nő özvegy, 
férje meghalt a háborúban, a férfi 
pedig dezertőr. Mindketten még a 
békés időkből ismerik a települést, 
amely most egyáltalán nem emlékeztet 
ugyanarra a nyugodt helyre: az utcá-
kon a háború áldozatai, hajléktalan, 
éhes emberek lézengenek. A film hősei 
megtalálják egy ismerősük házát, ám 
balszerencséjükre a házigazda fel-
akasztotta magát. A szökevényeknek 
végső menedéket a múzeum nyújthat, 
ahol egy idős tanár elbarikádozta 
magát. A két embert egyre szorosabb 
érzelmi szálak fűzik össze. 

Az alaptörténettel párhuzamosan 
sorsformáló álmok, vágyak, emlékek 
motiválják a szereplők cselekedeteit. 

Ez a többrétegű dimenzionáltság gaz-
dagítja a képileg is megjelenő jelleme-
ket és szituációkat, törekedve arra, 
hogy a mindennapok eseményei mel-
lett ezekkel a lelki-tudati folyamatok-
kal egy gazdagabb, motiváltabb 
összkép jelenjen meg – fogalmaz Gu-
lyás Gyula rendező a Fény hull arcodra 
kapcsán. 

A játékfilm női szerepében a nemrég 
elhunyt marosvásárhelyi színésznőt, 
Tompa Klárát, a férfiéban pedig a ko-

lozsvári Váta Lóránd színművészt lát-
hatjuk. A Fény hull arcodra szereplői 
között olyan erdélyi színészeket látha-
tunk még, mint Bíró József, Gáspárik 
Attila, Pálffy Tibor, Fülöp J. Zoltán, il-
letve Kovács Ágnes, akit szintén korán 
veszített el a művészvilág. 

A 33. Magyar Filmszemlén, 2002-
ben a legerősebb vizuális értékekkel 
bíró rendezői díjat elnyert játékfilmet 
november 27-én, vasárnap 21:30-tól 
közvetíti az Erdély TV.

Ma EMMA, holnap  
KATALIN és KATINKA 
napja.  
KATALIN: görög eredetű női 
név, az Aikateriné magyar válto-
zata. Jelentése lehet: „(mindig) 
tiszta”, vagy  „biztosan célzó”.   
KATINKA: a Katalin magyar 
beceneve. 

Adventi koncert a Keresztelő Szent 
János-templomban 

November 27-én 12.30 órakor a marosvásárhelyi Keresz-
telő Szent János római katolikus templomban a Száztagú 
Székely Férfikórusban együtt énekel a Székelyudvarhelyi 
Székely Dalegylet, a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfida-
lárda, a Gyergyószentmiklósi Ipartestület Férfikórusa, a 
csíkborzsovai férfikórus és a Marosszéki Harmónia Dal-
csoport. Karvezetők: Bartalis Izabella, Jakab Árpád, Vá-
nyolós András, Málnási Katalin és Márton Zsolt Barna. A 
műsorban adventi és karácsonyi dalok hangzanak el. A 
koncertet a Marosszéki Harmónia Egyesület szervezi. 

Helyi termékek vására  
a Gyémánt parkban  

November 26-án, szombaton 9-18 óra között helyitermék-
vásárt tartanak Marosvásárhelyen, a Tudor negyedbeli 
Gyémánt parkban. A kiállító termelőknél egyebek mellett 
lehet majd vásárolni házias felvágottakat, tejtermékeket, 
szörpöket, lekvárokat, kézműves csokoládét, mézeskalá-
csot, adventi koszorút és dísztárgyakat, kozmetikai cikke-
ket. 

Maros megyei térképes  
zarándokkalauz 

 A marosvásárhelyi Erdélyi Kárpát-Egyesület november 
24-én, csütörtökön 18 órától a Studium Hub földszinti kon-
ferenciatermében (Bolyai tér 15. szám) bemutatja a Kocsis 
András által összeállított, Maros megyei térképes zarán-
dokkalauz című kötetet. A kiadvány, amelyet dr. Ábrám 
Zoltán méltat, egyrészt pontos leírása a megyénket át-
szelő, Csíksomlyó felé tartó zarándokútnak, másrészt az 
érintett települések átfogó helytörténeti ismertetője. 

A Soltis Lajos Színház meseturnéja 
November 22-25. között vidékünkön vendégszerepel a 
celldömölki Soltis Lajos Színház Julia Donaldson Kvirtek 
és Kvartok című meseelőadásával, Manyasz Erika rende-
zésében (fordította Papp Gábor Zsigmond). 24-én Maros-
vásárhelyen a Spectrum Színházban, 25-én pedig 
Kibéden, Erdőszentgyörgyön és Makfalván örvendeztetik 
meg a gyerekeket a mesejátékkal. 

Simon Judit új könyve 
Simon Judit-Gyöngyi A Kegyelemmel teljessel. Jézus útján 
című új könyvét mutatják be november 28-án, hétfőn 
18.30-tól a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi 
Ház Szent Mihály-termében. A könvv illusztrátora Hervai 
Katalin Margit. A kötetet bemutatja, és a Mária-tiszteletről, 
valamint a rózsafüzér-imádságról beszél P Guia Laurean 
Hugó OFM kórházlelkész, a csíksomlyói kegytemplom 
házfőnökhelyettese. Közreműködnek: Borsos Edith ének-
művész és Bordos Kinga zongoraművész. A könyv a Hifa-
Románia Segítség Mindenkinek Egyesület kiadójának 
gondozásában jelent meg.  

Hírszerkesztő: Mezey Sarolta

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 23.
1 EUR 4,9385
1 USD 4,7923

100 HUF 1,2168
1 g ARANY 267,6050

IDŐJÁRÁS 
Elvétve zápor 
 Hőmérséklet 

max.  5 0C 
min.  0 0C

Megyei hírek 

24., csütörtök 
A Nap kel  

7 óra 36 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 42 perckor.  
Az év 328. napja,  
hátravan 37 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Karácsonyi vásár  
a G Caféban 
December 3-án, szombaton déli 12 órakor helyi és kör-
nyékbeli kézművesek alkotásaiból nyílik karácsonyi vásár 
a marosvásárhelyi G Caféban. A kézművesek december 
2-áig jelentkezhetnek a 0741-422-499-es telefonszámon. 

SZÍNPAD fesztivál  
Erdőszentgyörgyön 
A Bodor Péter Művelődési Egyesület a hét végén újra 
megszervezi Erdőszentgyörgyön a műkedvelő színjátszók 
SZÍNPAD elnevezésű találkozóját. November 26-án, 
szombaton 10 órától a hivatalos megnyitóval indul a talál-
kozó, majd bemutatkoznak az erdőszentgyörgyi, nyárád-
szeredai, csíkfalvi gyermekszínjátszók. Délután 3 órától a 
magyarfenesi Stúdiószínpad Dürrenmatt Az öreg hölgy lá-
togatása című tragikomédiájával lép színpadra. Az értéke-
léseket követően Kocsis Tünde tart a színjátszóknak 
színésztréninget. Este 7 órától a Spectrum Színház Füg-
göny című előadását tekinthetik meg a nézők. A fesztivál 

vasárnap 10 órától folytatódik az erdőszentgyörgyi Bodor 
Péter Színkör középiskolás és felnőttcsapatával, majd a 
krasznai Tinikomédiások mutatják be Tasnádi István Világ-
jobbítók című tragikomédiáját. Értékeléssel és díjazással 
zárul a találkozó.  

Könyvtárnapok 
 A Maros Megyei Könyvtár szervezésében a héten, novem-
ber 21–25. között zajlik a hagyományos könyvtárnapok 
rendezvénysorozata, a Philobiblon. Ez alkalommal az in-
tézmény fennállásának 109. évfordulójára emlékeznek. 25-
én, pénteken 13 órakor a dokumentációs teremben adják 
át a Pro Libro Senator és a Pro Spe díjakat. Előbbi kitünte-
tés az életüket a könyvek szolgálatába állító személyisé-
geknek szól, az idei díjazottak Káli Király István író, a 
Romániai Magyar Könyves Céh elnöke és Mircea Dorin 
Istrate professzor, költő, restaurátor, a Román Írók Ligája 
Maros megyei fiókjának elnöke. A fiatal olvasónemzedék 
képviselőjének járó Pro Spe díjat Thais Stanciu tizenkette-
dik osztályos diák kapja. A könyvtárnapok részletes prog-
ramja a könyvtár Facebook-oldalán található meg. Az 
ötnapos rendezvény idejére a szervezők könyveket helyez-
tek el a marosvásárhelyi autóbuszokon, amelyekből az 
utasok válogathatnak. A könyveket haza is lehet vinni. 

RENDEZVÉNYEK

A Fény hull arcodra című játékfilm az Erdély TV-ben 

Szerdán a déli órákban két személygépkocsi ütközött Marosszentgyör-
gyön. A balesetben egy nő súlyosan megsérült, az autó roncsai közé szo-
rult, feszítővágóval kellett kiemelni. Súlyosan megsérült egy gyerek is, 
egy férfi enyhébb sérüléseket szenvedett. Az áldozatokat kórházba szál-
lították a rohammentősök. A balesetet követően a forgalmat mindkét 
irányba lezárták. 

Kedves olvasóink! 
A jövő hét közepén szünetel a postai 
szolgáltatás, mivel november 30. és de- 
cember 1. hivatalos ünnepnap, és decem-
ber 2-át is szabadnappá nyilvánították. 
Ne hagyják utolsó pillanatra az előfize-
tést! A postán még november 28-án meg-
tehetik, utána a szerkesztőségben lehet 
előfizetni az újságra. 
Hirdetési irodánk nyitvatartása a követ-
kezőképpen módosul: 
– november 29., kedd: 9-14 óra között; 
– november 30., szerda és december 1., 
csütörtök: zárva; 
– december 2., péntek: 9–14 óra között.  
A november 29-i, műsormellékletet tar-
talmazó lapszám után a következő de- 
cember 3-án, szombaton jelenik meg.  
Időközben a sürgős apróhirdetéseket 
(gyászjelentés, részvétnyilvánítás, meg-
emlékezés) megjelentethetjük a Népúj-
ság online változatában. 
Telefon: 0728-082-259. 
Szíves elnézésüket kérjük a kimaradó 
lapszámok miatt, és köszönjük, hogy ki-
tartanak mellettünk. 

A Népújság 

Súlyos baleset Marosszentgyörgyön 
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Az RMDSZ elnöke is értékelt a közösségi oldalán. El-
mondta, a kormánykoalíció hétfői ülésén arról döntött, 
hogy 12,5 százalékponttal nő a nyugdíjpont Romániában 
január 1-jétől. Az elnök szerint „a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség mindig szívügyének tekintette, és tá-
mogatta a nyugdíjasokat”. A koalíció arról is döntött, 
hogy a fogyatékkal élők 13. havi juttatást kapnak, vala-
mint az inflációhoz igazítják a háborús veteránok és azok 
özvegyeinek juttatását, amit 2018 óta befagyasztottak. A 
gyermekpénzként ismert gyermeknevelési pótlékot is az 
infláció növekedéséhez igazítják jövőtől, közölte Face-
book-oldalán az RMDSZ elnöke. 

Folyik a „hiúság vására” a kormánykoalícióban. Nem 
tudnak örülni a közös eredménynek. Erősebbek a szemé-
lyes ambíciók, hiúságok. És ha netán egy vita végére ér-
nének, keresnek maguknak más témát. Illetve, már 
találtak is. Miközben ezeket a sorokat rójuk, a hírekben 
arról beszélnek, hogy éppen a minimálbér miatt vesze-
kednek. Úgy, hogy egyelőre nem lesz béke a koalíció 
háza táján. Nem csupán vitatkoznak, egyeztetnek, zsaro-
lásnak, a koalíció felrúgásáig menő fenyegetőzéseknek 
voltunk tanúi az eltelt hónapokban is. Mint egy rossz so-
rozatfilmben. 

Korrupció  
és vámbűncselekmények  

Hét megyében több mint 160 helyszínen tartott ház-
kutatást szerdán a korrupcióellenes ügyészség 
(DNA). A DNA közleménye értelmében Iaşi, Suce-
ava, Botoşani, Ilfov, Ialomiţa, Arad, Szeben megyé-
ben és Bukarestben zajlanak házkutatások, 
összesen 162 helyszínen. Az ügyben korrupciós és 
vámbűncselekmények, illetve adócsalás gyanújával 
indult nyomozás, az okozott kárt 58 millió lejre be-
csülik. (Agerpres) 

Migránsok a sósavas  
hordók közt  

Az Arad megyei határrendészek feltartóztattak 26 
szíriai és törökországi menekültet, akik sósavas kan-
nákkal megrakott kamion rakterében elrejtőzve pró-
bálták törvénytelenül elhagyni az országot a nagylaki 
autópálya-határátkelőnél. A teherautót egy török 
sofőr vezette, az árukísérő dokumentumok szerint a 
jármű sósavat szállított a Törökország–Németország 
útvonalon. A kamion átvizsgálásakor 26 idegen ál-
lampolgárt találtak a határrendészek a raktérben, 25-
en közülük szíriaiak, egyikük török állampolgár. Az 
ügyben vizsgálatot indítottak a hatóságok illegális 
határátlépésre tett kísérlet és embercsempészet 
gyanújával. (Agerpres) 

Tiltólistán az orosz vírusirtó 
szoftverek 

 Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház az 
állami közigazgatás informatikai rendszereinek vé-
delméről szóló törvénytervezetet, amely megtiltja az 
orosz fejlesztésű vírusirtó szoftverek beszerzését. A 
törvénytervezet megtiltja a központi és helyi hatósá-
gok, illetve intézmények számára az oroszországi 
vagy az Oroszország ellenőrzése alatt álló cégek ví-
rusvédelmi termékeinek és szolgáltatásainak be-
szerzését és használatát informatikai hálózataikon 
és számítógépes rendszereiken. A jogszabály elő-
írásainak megsértése pénzbírsággal jár. (Agerpres) 

Enyhén csökkent a bankközi  
hitelkamatláb 

A keddi 7,90 százalékról 7,89 százalékra csökkent 
szerdán a lej alapú hitelek törlesztőrészletét befolyá-
soló három hónapos bankközi hitelkamatláb 
(ROBOR) – közölte a Román Nemzeti Bank (BNR). 
Az év elején 3,02 százalékos volt a ROBOR. A fo-
gyasztói hitelek irányadó mutatója (IRCC) jelenleg 
évi 4,06 százalék. A negyedévente közölt referenci-
amutató a bankközi tranzakciók napi kamatának 
számtani középarányosa. A három hónappal ezelőtt 
közölt értéke évi 2,65 százalék volt. (Agerpres) 

Robbantások Izraelben 
Két helyszínen robbantásos merényletet követtek el 
Jeruzsálem környékén szerda reggel, egy áldozat 
életét vesztette, hárman életveszélyesen, legkeve-
sebb tizenöten kevésbé súlyosan megsebesültek – 
jelentette a katonai rádió. A két pokolgép félórás kü-
lönbséggel robbant fel, először a város bejáratánál 
található autóbusz-megállóban, majd a Ramot lakó-
negyedhez vezető egyik kereszteződésben található 
megállóban. A sebesülteket kórházba szállították, a 
rádió szerint négyen közülük olyan súlyosan sebe-
sültek meg, hogy az orvosok az életükért küzdenek. 
Az egyik sebesült a kórházban elhunyt. (MTI)

Ország – világ 

Folytatódik  
a „hiúság vására”

(Folytatás az 1. oldalról)

Elfogadta a parlament  
a villamos energia és gáz „ársapkarendeletét” 

Módosításokkal elfogadta a képvi-
selőház szerdán a kormány au-
gusztusban hozott „ársapkaren- 
deletét”, a következő három fűtési 
szezonra kiterjesztve a villamos 
energia és gáz fogyasztói árának 
középtávú hatósági korlátozását. 

A kihirdetésre váró jogszabály szerint 
2023. január 1-től 2025. március 31-ig 
Romániában hatóságilag korlátozott áron 
vásárolhatják mind a lakossági, mind 
pedig az ipari fogyasztók az energiát. 

A villamos energiánál a fogyasztás 
függvényében négy tarifát állapítottak 
meg: a legalacsonyabb 68 bani, a legma-
gasabb 1,3 lej kilowattóránként. 

Havi 100 kilowattórás fogyasztásig 
minden lakossági fogyasztó a legalacso-
nyabb tarifát fizeti az áramért. A legalább 
egy kiskorút egyedül nevelő szülők, a 
legalább három kiskorút (vagy még ta-

nulmányait végző 26 év alatti fiatalt) el-
tartó családok, illetve a gyógykezelé-
sükre elektromos orvosi műszereket 
használó fogyasztók ezen küszöbérték 
felett is a 68 banis tarifával fizetik a vil-
lamos energiát. 

A havi 100 és 255 kilowattóra közötti 
fogyasztás tarifája 80 bani, az ezt meg-
haladó energiafogyasztásért pedig már 
1,3 lejt számlázhat a háztartásoknak a 
szolgáltató. 

Újdonság a jelenleg hatályos ársapka-
rendelethez képest, hogy már nem a ta-
valyi átlagfogyasztás alapján sorolják a 
különböző kedvezményes árkategóri-
ákba a fogyasztókat, hanem az aktuális 
energiafogyasztásuk alapján, ha pedig 
nem olvasták le a villanyóra állását, 
akkor az utolsó három hónap átlagát ve-
szik alapul. 

A másféle védelemben nem részesülő 

ipari fogyasztók szintén 1,3 lejes ta- 
rifával vásárolhatják a villanyáram kilo- 
wattóráját. 

A kilowattóránként 1 lejes kedvezmé-
nyes tarifával (tavalyi átlagfogyasztásuk 
85 százalékáig) a kis- és középvállalko-
zásokat, illetve a közintézményeket, egy-
házakat, az állami és magánkórházakat, 
oktatási intézményeket, bölcsődéket, 
idősotthonokat, közszolgáltatókat, a bu-
karesti metróvállalatot, a mezőgazdasági 
vállalkozásokat és az élelmiszeripari vál-
lalatokat védi a jogszabály. 

A földgáz esetében nem vezettek be új 
tarifákat, de a korábbi ársapkarendelet 
hatályát meghosszabbították. 

A most megszavazott törvény szerint 
a lakossági fogyasztók 31 banis, az ipari 
fogyasztók pedig 37 banis áron vásárol-
hatják a gázt kilowattóránként 2025. 
március végéig. (MTI) 

Módosulhat a Brassó–Bákó autópálya nyomvonala 
A székelyföldi Illyefalva és a Brassó megyei Vámhid-
puszta lakóinak a bukaresti Szállításügyi Miniszté-
rium előtti keddi tiltakozása nyomán módosulhat a 
Brassó-Bákó autópálya kijelölt nyomvonala – tájé-
koztatta az MTI-t Benkő Árpád, a tiltakozás egyik 
szervezője. 

A két településen felháborodást váltott ki, hogy a Székely-
földet is átszelő Brassó-Bákó autópályának olyan nyomvonalat 
jelöltek ki, amelyik e két település közvetlen közelében halad 
el.  

Amint Fodor Imre, Illyefalva polgármestere az MTI-nek el-
mondta, a kijelölt nyomvonal alig 150 méterre halad Illyefalva 
szélső házaitól, és elvágja a falut a szántóföldjei jelentős ré-
szétől. Ez ellen lázadt fel a Sepsiszentgyörggyel szomszédos 
község lakossága, mely azt is sérelmezte, hogy a nyomvonal 
kijelöléséről nem konzultáltak a lakossággal.  

A két érintett falu tiltakozó közössége a Newsbv.ro Brassó 
megyei portál által idézett közleményben szögezte le, hogy 
nem ellenzik az autópálya megépítését, csupán a helyi közös-
ségek szempontjait figyelmen kívül hagyó tervezést kifogá-
solják.  

Kilátásba helyezték, hogy – ha nem változik a nyom- 
vonal – nem engedik be a telkeikre helyszíni méréseket vé-
gezni és talajmintákat venni annak a cégnek a munkásait, 
amely a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére kap meg-
bízást.  

Benkő Árpád az MTI-nek elmondta, hogy a keddi bukaresti 
tiltakozás idején a tüntetők képviselői két és fél órán át tanács-
koztak a romániai közúti infrastruktúrát kezelő országos tár-
saság (CNAIR) szakembereivel, akik meghallgatták a 
panaszokat, és közölték: kisebb változtatásokat eszközöl- 
hetnek a nyomvonalon. (MTI)

Eljött az ideje, hogy az EU  
átfogó migrációs intézkedéseket hozzon 

Migrációs gondok mindig lesznek, 
ezért az Európai Uniónak tartós 
megoldást kell találnia ezekre, 
nem pedig esetieket. Itt az ideje, 
hogy hosszú távon fenntartható, 
átfogó európai menekültügyi és 
migrációs keretet hozzon létre a 
unió – jelentette ki az európai 
életmód előmozdításáért felelős 
uniós biztos Strasbourgban szer-
dán. 

Margarítisz Szkínász az Európai Par-
lament (EP) strasbourgi plenáris ülésé-
nek menekültügyi és migrációs kérdé- 
sekről folytatott vitáján emlékeztetett 
arra, hogy minden migrációs útvonalon 
növekszik az illegális bevándorlás, de a 
legnagyobb nyomás a nyugat-balkáni or-
szágokon van. 

Emlékeztetett, hogy az Európai Bizott-
ság javaslatára már létrejött az európai 
menekültügyi és migrációs egyezmény, 
amely képes kezelni a problémákat. 
Egyedi akciók nem hoznak eredményt – 
mondta. Közös megállapodásra van 
szükség a befogadás irányelvéről, a visz-
szafogadás és visszaküldés feltételeiről. 

Közölte: az Európai Bizottság koráb-
ban előállt egy húszpontos javaslattal, 
amelyben egyebek mellett szerepelt az 
észak-afrikai partnerországokkal való 
együttműködés megerősítése, a hatéko-
nyabb határőrizet megteremtése, az em-
bercsempészekkel szembeni fellépés 
fokozása, valamint a tengeri kutatás és 
mentés megszervezése a tagállamokkal és 
minden más szereplővel együttműködve. 

Kijelentette: a szolidaritás kifejezése 
mellett intézkedések azonnali meghoza-
talára van szükség, hogy minden migrá-
ciós útvonalon gyors eredményt tudjanak 
elérni a tagállamok az EU határ- és part-
védelmi ügynöksége, a Frontex támoga-
tása mellett. 

„Megvannak a forrásaink, az eszköze-
ink, és van politikai akarat arra, hogy a 
migrációt a bizalom és a szolidaritás 
szellemében kezeljük – tette hozzá Mar-
garítisz Szkínász. 

Ylva Johansson uniós belügyi biztos 
beszédében azt hangsúlyozta, hogy az 
unió számára intézkedései meghozatala-
kor is a legfontosabbnak az emberéletek 
mentésének kell lennie. Hozzátette 

ugyanakkor, hogy az unióba kívánkozók 
között azok vannak többségben, akik 
nem szorulnak nemzetközi védelemre. 
Esetükben a visszaküldésről kell be-
szélni, illetve lehetőséget kell teremti 
számukra, hogy legálisan léphessenek be 
az Európai Unióba. 

„Meg kell mutatni mindenkinek, hogy 
a migráció nem veszély és nem fenyege-
tés. A migrációra szükségünk van” – tette 
hozzá az uniós biztos. 

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai par-
lamenti (EP-) képviselője felszólalásá-
ban mindenek előtt arra emlékeztetett, 
hogy egy civilszervezet által irányított 
hajó, az Ocean Viking fedélzetén nemré-
giben Franciaországba érkezett 234 mig-
ráns közül már csak 4 ember van a 
francia hatóságok ellenőrzése alatt. A 
többieket szabadon engedték, és azonnal 
eltűntek Franciaországban. Ez a nyitott 
határok politikájának rémisztő eredmé-
nye. Több száz, papírokkal nem rendel-
kező ember kóborol szabadon 
Európában, akik biztonsági fenyegetést 
jelentenek az európai állampolgárokra – 
figyelmeztetett. (MTI)

Wagner-zsoldosok és csecsen fegyveresek érkeztek  
a Donyeck megyei Debalcevébe  

 Az orosz Wagner zsoldoshadse-
reg katonái és csecsen fegyveres 
egységek érkeztek a Donyeck me-
gyei, orosz megszállás alatt álló 
stratégiai jelentőségű Debalceve 
városába – közölte kedd esti harc-
téri helyzetjelentésében az ukrán 
vezérkar. 

A kijevi katonai vezetés saját értesü-
lései alapján hírt adott még arról, hogy a 
Donyeck megyei Jenakijeve városában 
folytatódik az orosz csapatok soraiba a 
megszállt területekről erőszakkal moz-

gósított újoncok kiképzése. A helyi mű-
szaki technikum helyiségeiben egyidejű-
leg folyik a kiképzés és az oktatás a 
tanintézmény diákjai számára – tette 
hozzá a vezérkar.  

A közlemény szerint a Csecsen Köz-
társaság területéről és a Wagner katonai 
magáncégtől külön alakulatokat helyez-
tek át Debalceve városába az ottani csa-
patok létszámának növelése céljából.  

Az ukrán katonai vezetés tájékoztatása 
szerint ezen túlmenően a zaporizzsjai ré-
gióban Molocsanszk településen az 

orosz erők átcsoportosításokat hajtottak 
végre.  

A rendelkezésre álló információk sze-
rint néhány állást elhagytak, és néhány 
ellenőrző pontot eltávolítottak. 

A vezérkar közlése szerint a nap folya-
mán az orosz erők mintegy 15 támadást 
hajtottak végre rakéta-sorozatvetőkkel 
ukrán csapatok állásai és lakott települé-
sek ellen. Az ukrán légierő kedden két 
csapást mért az orosz hadsereg élőerő-, 
fegyver- és hadfelszerelés-összpontosu-
lására. (MTI) 
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Véget ért Románia uniós  
igazságügyi monitorozása 

Románia kötelezettségválla-
lásainak végrehajtása és a 
folytatódó reformok szava-
tolni fogják, hogy az igazság-
szolgáltatás megerősítését és 
a korrupció elleni küzdelmet 
célzó új jogszabályok kialakí-
tása terén elért eredmények 
fenntarthatóak és visszafor-
díthatatlanok legyenek, így 
sor kerülhet az együttműkö-
dési és ellenőrzési mechaniz-
mus (CVM) lezárására – 
közölte az Európai Bizottság 
kedden. 

Az együttműködési és ellenőrzési 
mechanizmust 2007-ben, Románia 
uniós csatlakozásakor átmeneti in-
tézkedésként hozták létre, hogy elő-
segítsék az ország folyamatos 
erőfeszítéseit az igazságügyi reform, 
valamint a korrupció elleni küzde-
lem terén. 

A brüsszeli testület kedden köz-
zétett jelentése elismeréssel nyug-
tázta, hogy Románia jelentős 
erőfeszítéseket tett, hogy eleget te-
gyen az együttműködési és ellenőr-
zési mechanizmus összes ajánlá- 
sának. Az elért előrelépés elegendő 
az uniós csatlakozáskor vállalt köte-
lezettségeinek teljesítéséhez, és így 
mindegyik értékelési kritériumot 
megnyugtatóan le lehet zárni. 

Közölték, mostantól az uniós bi-
zottság nem a mechanizmus kereté-
ben követi nyomon a kötele- 
zettségvállalások romániai helyzeté-
nek alakulását, és készít róla jelen-
téseket, hanem az éves jogállami- 
sági ciklusban folytatja a nyomon 
követést. A testület az összes többi 
tagállamhoz hasonlóan az éves jog-
államisági jelentésben teszi közzé a 
tagállami jelentéseket. 

Az egyes romániai reformintéz-
kedések között kiemelték: fontos az 
igazságszolgáltatásról szóló, közel-
múltban elfogadott törvények és az 
igazságszolgáltatás fejlesztésére vo-
natkozó új stratégia. Ami a korrup-
ció elleni küzdelmet illeti, a román 
parlament javította a politikai men-
telmi jog felfüggesztésére vonat-
kozó eljárást, és hatékonyan 
működnek azok a romániai intézmé-
nyek, amelyek felelősségi körébe 
tartozik a feddhetetlenségre és az 
összeférhetetlenségre vonatkozó 

szabályok alkalmazása, valamint a 
bűncselekményből származó va-
gyoni eszközök kezelése és vissza-
szerzése. Végezetül Románia gyors 
előrelépést ért el büntető törvény-
könyvének felülvizsgálata, valamint 
feddhetetlenségi keretének megszi-
lárdítása terén is – közölték. 

Fontos, hogy Románia az éves 
jogállamisági jelentés ciklusán belül 
és az uniós jogállamisági esz- 
köztár más elemeinek támogatásá-
val továbbra is következetesen dol-
gozzon a jelentésben meghatá- 
rozott fennmaradó kötelezettségvál-
lalások konkrét jogszabályokba való 
átültetésén és folyamatos végrehaj-
tásán – tette hozzá az Európai Bi-
zottság. 

Románia – Bulgária mellett – 
2007-es európai uniós csatlakozása-
kor vállalta, hogy az igazságszolgál-
tatásában tapasztalható hiányossá- 
gokat felszámolja, a reformfolyama-
tot pedig az Európai Bizottság az 
úgynevezett együttműködési és el-
lenőrzési mechanizmus (CVM) ke-
retében követi figyelemmel, és 
következtetéseiről rendszeresen or-
szágjelentéseket tesz közzé. 

Románia számára azért is fontos 
a CVM lezárása, mert több uniós 
tagország ettől tette függővé felvé-
telét a belső határellenőrzés nélküli 
schengeni térségbe.  

Klaus Iohannis szerint Románia 
újabb fontos lépést tett az európai 
integráció útján, az Európai Bizott-
ság (EB) kedden közzétett országje-
lentésében ugyanis megállapította: 
Románia teljesítette a CVM-ben 
megfogalmazott ajánlásokat és azo-
kat a célkitűzéseket, amelyeket eu-
rópai uniós tagfelvétele idején, 
2007-ben kijelöltek számára. 

„Ez egyértelmű elismerése annak, 
hogy Románia meghozta a jogállam 
megszilárdításához szükséges refor-
mokat, és visszafordíthatatlanul 
halad a korrupcióellenes harc útján” 
– értékelte a román államfő. Iohan-
nis leszögezte: a mostani volt a Ro-
mániáról szóló utolsó országje- 
lentés a CVM keretében, a további-
akban Románia brüsszeli monitoro-
zása – az unió többi tagállamához 
hasonlóan – az általános jogállami-
sági mechanizmus keretében foly-
tatódik. (MTI)

Kreatív elmék a Kultúrpalotában
A TEDx konferenciasorozat 

mára kinőtte magát, több ezer ren-
dezvény érhető el több mint száz 
nyelven a világ legtöbb országá-
ban, és úgy vélik, Marosvásárhely-
nek is szüksége van megosztásra, 
terjesztésre méltó ötletekre – tette 
hozzá W. Szabó Péter, aki kurátor-
ként megpályázza a központi kon-
ferenciánál a rendezvény licencét, 
és gondoskodik róla, hogy megfe-
leljen a nemzetközi szabályoknak. 
Egy TEDx-en elhangzó előadás 
például nem lehet sem gyűlölet-
keltő, sem hittérítő, politikai kam-
pányüzeneteket sem tartalmazhat. 

A TEDx projektmenedzsere, 
Zillmann Zsuzsa rámutatott, az idei 
téma a kreatív elmék, és ennek 
jegyében 12 olyan előadót próbál-
tak toborozni, akiknek a története, 
munkássága, életfilozófiája kap-
csolódik a témához. Az alapgondo-
lat az, hogy olyan ötleteket 
mutassanak be, amelyek megosz-
tásra érdemesek, amelyek tudnak 
terjedni, hiszen a rendezvény célja 
annak a kreativitásnak, inspiráció-
nak az átadása, amelyet az érdek-
lődők a szakmai vagy a személyes 
életükben fel tudnak használni. 
Olyan előadókat kerestek, akik a 
témához hozzá tudnak tenni vala-
mit, de nem a sablonos gondolko-
dásmód mentén, miszerint a 
kreativitás csak a művészben mu-
tatkozhat meg, olyan előadókkal 
próbálták feszegetni a téma ha- 
tárait, akiknek a kreativitása a min-
dennapi élethelyzetekben is meg-
mutatkozik. Igyekeztek a leg- 
különbözőbb területeken tevékeny-
kedő személyeket meghívni, hogy 
ne domináljon egy adott terület, il-
letve arra is hangsúlyt fektettek, 

hogy ugyanolyan arányban legye-
nek női, férfi, magyar és román 
anyanyelvű előadók. 

A paletta tehát igen színes, a 12 
előadónak számos közös vonása 
van: értékes gondolataik, ötleteik 
vannak, elismerésnek örvendenek 
a saját tevékenységi területükön. 

Megosztja gondolatait a közön-
séggel Szép Zoltán sportriporter, 
aki 35 évesen már négy olimpiáról 
tudósított, 2022-ben az egyetlen 
akkreditált romániai újságíróként 
vett részt a pekingi olimpián;  

Rareş Budileanu szebeni szüle-
tésű, Marosvásárhelyen tevékeny-
kedő színész, tanár, rendező, az 
Incubator13 egyesület alapítója; 

Daniel Leş fazekasmester, a má-
ramarosi kulturális örökség nép-
szerűsítője, akinek a munkás- 
ságát nemcsak az országban, 
hanem külföldön is ismerik és elis-
merik; 

Szakács Botond, a kerekeken gu-
ruló moduláris otthon prototípusá-
nak egyik megálmodója; 

Orosz Kata üzleti tanácsadó, aki 
vállalkozóknak segít, olyan válla-
latok marketingigazgatója volt, 
mint a MOL, Lilly vagy Nestle; 

James Fell történész, a „sweary 
history”, vagyis a „káromkodó tör-
ténet” rovat írója, amelyet havonta 
milliók olvasnak és két bestseller 
könyv szerzője; 

Dávid Botond fotós, aki a világ 
legnagyobb népviseleti fotógyűjte-
ményével rendelkezik, amellyel 
2021-ben elnyerte az Európai Pol-
gár Díjat; 

Remus Grama, a Marosvásárhe-
lyi Állami Filharmónia hegedűse, 
a Bohemian Quartet alapító tagja 
és a Bohém Szimfonikus Zenekar 
vezetője; 

Cosmina Nicolescu, a bukaresti 
Fandacsia kalapstúdió alapítója, a 
Cervantes Intézet 130. évfordulója 
alkalmából rendezett a spanyol 
kultúra által inspirált kalapkiállítás 
megalkotója, aki a román királyi 
család tagjainak a kalapjait is ké-
szíti; 

Danny Blue mentalista, Uri Gel-
ler csodagyereke, aki megkapta a 
„Kiválasztott” címet; 

Irina Rimes jelenleg Bukarest-
ben élő énekesnő, aki az elmúlt 
másfél évben három olyan dalt 
adott ki, amelyek a rádióban és a 
televízióban listavezetők voltak, és 
több héten keresztül vezették a slá-
gerlistákat;  

Ana Maria Udrişte ügyvéd, az 
Avocatoo alapítója – ismertette a 
szombati előadókat Zillmann Zsu-
zsa. 

A hétvégi TEDx rendezvény 
jóval nagyobb kaliberű, mint az 
előzőek, hiszen míg az előző évek-
ben 100 nézőt fogadtak, az idei 
esemény 600-zal számol.  

Az eseményre online a 
https://tedxtirgumures.ro/ webolda-
lon lehet jegyet vásárolni.  

Az értékesítés már folyik, a 
TEDx szabályzata szerint 600 
darab jegy vásárolható meg, ed- 
dig mintegy háromszáz talált gaz-
dára.  

A marosvásárhelyi rendezvény 
kizárólag helyi forrásokból valósul 
meg, így a költségvetés közel két-
harmadát a helyi cégek és vállalko-
zások támogatásából fedezik a 
szervezők, a fennmaradó összeget 
a jegyeladások teszik ki.  

A még rendelkezésre álló jegyek 
ára a hely függvényében 39, 49 
euró, a VIP-jegyekért 79 eurót kell 
fizetni.

Hivatalos címere van Gernyeszegnek 
Az RMDSZ javaslatára döntött a kormány: hivatalos a Maros megyei Gernye-

szeg község címere – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. 
Gernyeszeg község címere egy kerekített oldalú, háromszög formájú pajzs, 

amelynek a felső kék mezejében egy helyben felfedezett régészeti lelet látható. 
Mellette bal oldalon egy ezüstérem, jobb oldalon pedig egy aranyrozetta szimbo-
lizálja a történelmi örökséget és turisztikai látványosságot. A Teleki-kastély meny-
nyezetén láthatók rozetták, valamint az építmény ebédlőjének homlokzatán is 
megtalálhatók a rozetta alakú ablakok. 

A címer alsó vörös felében pedig egy páfrányfenyő (ginkgo biloba) ága jelképezi 
a gernyeszegi Teleki-kastély udvarán levő dendrológiai parkot, leveleinek száma 
a községet alkotó falvak számával egyezik meg.

(Folytatás az 1. oldalról)

Reggel van, és esőre áll. A baro-
méter, természetesen. Hajmási 
Péter és Pál munkanélküli, korcs-
mázik, házat épít Barcelonában. 
És november van, a kötelező kö-
dökkel. A ma reggel valamiért ki-
vételt képez. De úgy általában a 
piloták és forgalomirányítók ilyen-
kor bosszankodnak, és azt hallot-
tam felelős egyén szájából, hogy a 
vásárhelyi reptér rossz helyre 
épült, ui. a Maros völgyében ilyen-
tájt gyakoribbak a ködök, mint má-
sutt. Lelke rajta. Vagy adjon pénzt, 
hogy újabbat építhessenek, jobb 
meteorológiai körülmények figye-
lembevételével, és szelídebb éghaj-
lat alatt. Esetleg a trópusokon. 
Odáig pedig mennyibe kerül a 
taxi? 

Egyébként is Vásárhelyről kevés 
külföldi járat indul, ami igazán 
nyugalmasan vidékiessé teszi a 
Transilvania repteret. Bezzeg Ko-
lozsvár... sóhajt fel a lokálpatrióta. 
Különben is tavaszra több járatot 
ígérnek a légitársaságok, mint ren-
desen, aztán a bimbózó tavaszig az 
ígéretek elsorvadnak, leolvadnak a 
szokott 4-5 járatra. És ilyenkor a 
megrögzött, notórius világutazók 
felsóhajtanak, emlékszel még, drá-
gám, amikor a „székely főváros-

ból” Párizsba és Rómába repül-
hettél, most itt van neked a szultán 
volt országa és Micraim országa, 
ahonnan őseim menekülni kény-
szerültek, de Isten csudát tett, és 
száraz lábbal keltek át a Veres-ten-
geren. Ma ez kissé nehezebben 
menne. És különben is háborúk 
esetén rendszerint repülőgépekkel 
és hadihajókkal teszik meg az utat. 
Visszafelé menekülve. 

S ha már a nagyvilágra terel-
tem a szót, hallom, hogy O. V. 
egy Nagy-Magyarországot áb-
rázoló sállal jelent meg egy 
fontos focimeccsen. Én csak 
hallottam a hírt, de egyébként 
ugyanez nyugodtan elképzelhető 
bármelyik honi politikusról is, 
hogy nagy-romániás sállal, póló-
ban, bundában vagy kucsmával je-
lenik meg egy fontos NATO- vagy 
Brüsszel-találkozón. És akkor ki 
fog tiltakozni, amikor éppen fonto-
sabb dolgok vannak napirenden? 
Birodalmi ábrándok? Emlékeztető 
a történelmi tananyagra, az egy-
kori valóságra? Szerintem ártal-
matlan, hiszen soha nem fog újra 
összeállni az Osztrák–Magyar Mo-
narchia társ- és leigázott államai-
val és nemzeteivel együtt. Mind itt 
maradtak, csak más-más, szűkebb 

és tágabb határok között. És re-
mélni merték, hogy az Európai 
Unió létrehozásával „légiesedni” 
fognak a határok, amelyeket a 
győztesek húztak meg, és a veszte-
sek kiabálnak át rajta egymásnak 
szüntelen vagy időszakos feldühö-
dések közepette, pótcselekvésként, 
ábrándgurigázás gyanánt.  

És elgondoltam, mi lenne, ha 
Károly, a III., a frissen felszentelt 

isten és a brit birodalom népeinek 
kegyelméből uralkodó koronás fő 
megjelenne a valamikori, maximá-
lis kiterjedésű brit birodalmat áb-
rázoló lepelben, palástban, 
térképegyenruhában egy Anglia–
Amerika krikettmérkőzésen? Tilta-
kozna Ghána, Jemen, Ausztrália, 
Kanada, India és Pakisztán? Vagy 
ha a spanyol és portugál gyarmat-
birodalom a szurkolói zászlóra ke-
rülne, bekéretnék a brit nagy- és 
kiskövetet a külügyminisztéri-
umba? Most, az energiaválság tel-
jében, amikor a diplomatalimuzin 
üzemanyagát is fukarul méri a kö-

vetség gazdasági hivatala? Nem 
lehet ezt online elintézni? Tiltakoz-
nának a dél-amerikai államok, és 
ezentúl megtagadnának minden 
közösséget a spanyol és portugál 
nyelvvel, áttérnének mondjuk vala-
melyik kihalt helyi indián nyelvre? 

Áh, ez olyan kisállami sértett-
ség, mondaná Karolina néni és 
Béla bácsi, a keresztszüleim, akik 
már sok mindent megéltek a Római 

Birodalom bukásától a Reichs-
tag felgyújtásáig. És szen- 
vedélyes újságolvasóként meg-
jegyeznék, hogy bizony-bizony 
időnként Nagy-Szerbia és Nagy-
Albánia, Nagy-Bulgária és 

Nagy-Görögország is felkerül az 
újságok címlapjára mint diplomá-
ciai botránykő, aztán túllépnek 
rajta, csak a sötét nacionalizmus 
dohog magában. Ami ilyenkor 
télen jól jön, mert a túlfűtött naci-
onalizmussal kimelegszik a sovi-
niszta, és kisebbre lehet csavarni a 
központi fűtés hőszabályozóját. 
Persze a nagyok is tudnak efféle 
birodalmasdit játszani valódi há-
borúval. Lásd a cár atyuska nyom-
dokaiban lépdelő, masírozó 
Sztálint utánzó putyini diktatúrát, 
háborús bűnözést. 

Az újságokról pedig egyébként 

az jut eszembe, hogy néhány me-
gyei magyar újság kivételével 
Aranka néném és Ignác bácsikám 
laptopot kell vegyen, vagy a tévére 
kényszerül, mert január elsejétől 
egy sor papíralapú újság a szpon-
zor döntése nyomán megszűnik. A 
postás zsákja könnyebbedik, és 
Aranka néni és Ignác bácsi eltipeg 
az elektronikai szakboltba – ahol 
egyikük sem járt azelőtt, csupán a 
kirakatot nyaldosták kívülről –, és 
laptopot vesznek, hogy online ol-
vashassák a Nagyszalontáról, 
Nagy-Borneóról és Nagyenyedről, 
Ciprusról, Váradról és Nagyszom-
batról és a feketepéntekről szóló 
híradásokat. 

Egyébként nem szűnik meg a pa-
píralapú világ. Unokám habköny-
nyű iskolatáskája teletöltve a XXI. 
század elején naponta hat-hét kilót 
nyom. Ennyi tankönyvet és egyéb 
cugehőrent kell magával cipelnie 
egy ötödikes kisgyereknek. (Meny-
nyire örülök, hogy nem jár művé-
szetibe, akkor még a zongorát is 
kellene görgetnie maga előtt.) Nem 
lehetne ebben is reformokat beve-
zetni? Mondjuk, a könyveket ott-
honra tartogatni, és jegyzetfüzettel 
menni csupán? Mielőtt a gyakorló 
pedagógusok reánk szöknének, 
gondoljanak a jövő nemzedék ge-
rincére. Ami egyébiránt minden te-
kintetben fontos, ha egyenes.

Egyébként

   4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________  AKTUÁLIS  – KÖZÉLET ___________________________________ 2022. november 24., csütörtök 

 



Létezik-e valójában női iroda-
lom, mennyire gettósító ez a 
fogalom, vannak-e tipikusan 
női témák és szemléletmódok 
lírában és prózában, meg 
lehet-e egyáltalán állapítani 
egy mű tartalmából, stílusá-
ból a szerző nemét? Ezekből a 
kérdésekből született meg a 
28. Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár egyik legiz-
galmasabb, legközvetlenebb 
beszélgetése november 12-
én, szombaton este a Nemzeti 
Színház Kistermében. 

A zsúfolásig telt nézőtéren nem 
kizárólag a szebbnek – vagy éppen 
gyengébbnek – titulált társadalmi 
kategória képviselői foglaltak he-
lyett, eltérően a pódiumon ülő tár-
saságtól. Torma Mária, az est 
házigazdája ezzel a helyzetképpel 
indította az alkotótársaival – Berg 
Judittal, Kiss Noémivel, Márton 
Evelinnel, Papp-Zakor Ilkával, 
Péntek Orsolyával, Szőcs Petrával 
és Tóth Krisztinával – folytatott 
eszmecserét: miért van az, hogy bi-
zonyos női tematikákat, például a 
„női” jelző irodalmi jelentőségét 
nők vitatják meg?  

Szőcs Petra úgy vélte, hogy a 
téma magában rejtette a lehetőséget 
a másik nemmel való párbeszédre, 
annál is inkább, mivel a férfiak tol-
lából születő női szereplíráról sem 
lehet megfeledkezni. 

Az alaphangulatában is derűs be-
szélgetést mindegyre még jobban 
feldobó Berg Judit megjegyezte: ő 
azért szórakozik olyan jól a téma-
felvetésen, mivel őt gyerekkönyv-
szerzőként nem szokták semmilyen 
„felnőtt kánonba” besorolni, ugyan-
akkor a fiatal olvasóknak szóló iro-
dalomban éppen a férfi írók, „az 
apukák” számítanak ritkaságnak a 
közhiedelem szerint. 
A leves „finom”, nem a vers 

A beszélgetőest másik humorfor-
rása, Tóth Krisztina kijelentette: 
„teljesen ki van akadva” a „női 
szerző” kategorizálástól, 36 éve 
publikál, de még nem tudta ezt 
megszokni. Kiss Noémi egy iro-
dalmi tábor tapasztalatával színesí-
tette a gondolatmenetet: a táborban 
rajta kívül a szervező, a kávét főző, 
illetve a könyveket hozó-vivő sze-
mély volt nő, a felolvasók egytől 
egyig férfiak voltak.  

– Akkor már éreztem, hogy van 
valami asszimetria a magyar iroda-
lomban – jegyezte meg Kiss 
Noémi. Tóth Krisztina ennek kap-
csán az általa szervezett A nő című 
kiállításról mesélt, amelynek meg-
nyitóján képzőművészeti alkotások 
kritikáiból emelt ki jelzőket, és arra 
kérte a közönséget, hogy állapítsa 

meg a jelzők alapján: férfiról vagy 
nőről szól-e a kritika.  

– Nagy százalékban kitalálták. A 
performansz végén a „finom” jelzőt 
virtuálisan száműztük a gasztronó-
mia területére – tette hozzá Tóth 
Krisztina. 
Ahol nincs annyi duma 

Torma Mária a következő kérdést 
az európai nagyvárosok tárlatait 
rendszeresen látogató Péntek Orso-
lyához intézte: 

– A képzőművészetben mennyire 
számít az alkotó neme? 

– Ez mégiscsak egy kézműves 
szakma, és nem akarok nyersen fo-
galmazni, de ott kevesebb a duma. 
Megvan a kép, ami vagy jó, vagy 
nem, a problémák akkor kezdőd-
nek, amikor el kell adni. A galériák-
ban meg lehet nézni a férfi és női 
alkotók műveinek arányát – mondta 
Péntek Orsolya, majd az irodalmi 
est tematikája kapcsán leszögezte: 

– Egy gettósítás az, amiben mi 
most részt veszünk.  

Papp-Zakor Ilka elmesélte, mi-
lyen felszabadító volt számára, ami-
kor orosz anyanyelvű ismerőse a 
„női irodalom” fogalmáról csak 
ennyit mondott: „lefordíthatatlan 
szójáték”. Márton Evelin bevallotta, 
hogy azon nevet magában, hogy a 
beszélgetést rögzítő két operatőr nő, 
majd a Vida Gáborral közös kísér-

letükről, a „négykezesről” beszélt, 
amit jó pár éve a szárhegyi írótábor-
ban olvastak fel. 

– Egy valaki jött csak rá, hogy 
melyik rész kitől származik – 
mondta Márton Evelin, majd kije-
lentette: – Az én fejemben olyan, 
hogy „női irodalom” nincs. Iroda-
lom van, és kész. 
Minden róluk szól? 

A második körben Torma Mária 
arról kérdezte meghívottjait, hogy 
szerintük miért volt fontos az évszá-
zadok során bizonyos foglalkozá-
sok mellé odatenni a nemet, hogyan 
működik belülről ez a „karantén”? 

– A női írás egy létező esztétikai, 
illetve filozófiai fogalom, a franciák 
találták ki. Nagyon sokat vitatkoz-
tak rajta. Nem biztos, hogy belülről 
jön, minden országnak, kultúrának 
magának kell átgondolnia, megte-
remtenie – vélte Kiss Noémi.  

– Mit nevezünk tematikusan női 
témának? – fűzött újabb kérdést a 
korábbihoz az est házigazdája. 

– A nőkről az az előfeltevés, 
hogy magukról írnak, tehát nem fik-
ciót, hanem a saját tapasztalataikat, 
mert be vannak zárva a kis éle- 
tükbe, és hát mi másból dolgozhat-
nának? Így a kritikákban minden-
nek azonnal önéletrajzi olvasata 
lesz – mondta Tóth Kriszta, aki sze-
rint az ilyen elemzésekben az érté-
kelő gyakran azon ujjong, hogy 
„végre betekintést nyerhetett vala-
milyen speciális dologba”. Ezzel 
szemben a férfiak „radikálisak, 
pontosak, időnként monumentáli-
sak”. 
Témák közelisége  
és a „hölgyköltőség” 

– Értelmezhető-e a női irodalom 
valamilyen plusz látványként, ta-
pasztalatként? – hangzott el máris 
a következő kérdés. 

Berg Judit a felvetésre így véle-
kedett:  

– A két nem bizonyos dolgokat 
másként él át. Ha arról írunk, hogy 
milyen egy gyermeket kihordani és 
világra hozni, biztos, hogy sokkal 
mélyebb, valódibb tapasztalása van 
erről egy nőnek, miközben éppen 

annyira releváns az, hogy egy férfi 
hogyan éli ezt meg. Ilyen értelem-
ben találhatunk olyan témákat, 
amelyek igenis nőiek, és ha össze-
zárnak 7-8 nőt és ugyanannyi férfit, 
egy bizonyos témáról másképp kez-
denek el beszélgetni.  

Tóth Krisztina ezzel szemben ki-
emelte, hogy írás közben bárkinek 
a bőrébe belebújhat, olyankor nem 
feltétlenül a saját nőiségét mozgó-
sítja, majd – a poén kedvéért – arról 
mesélt, hogy bár sokféleképpen fel-
konferálták már különböző rendez-
vényeken, a legemlékezetesebb 
mégis a „hölgyköltő” titulus volt. 
Az elveszett történetek 

Péntek Orsolya az elhangzottakra 
egy kérdéssel reagált: miért nem tu-
dott a világ női olvasata az évszáza-
dok során egyenértékűvé válni a 
férfi szemszöggel? Tóth Krisztina 
szerint a köztudat nem feltételezi 
egy nőről, hogy meg tudná írni egy 
férfi tapasztalatait, míg fordított 
esetben ezt valószínűnek tartják. 

– Egy nő által írt szöveg kerülhet 
a „gettóba”, azaz kánonon kívül, és 
nem feltétlenül a női szemszög – 
szőtte tovább a gondolatot Szőcs 
Petra, aki filmrendezőként, forgató-
könyvíróként úgy tapasztalta, hogy 
a filmes világban, ami sokkal nem-
zetközibb színtéren zajlik, ez a 
megkülönböztetés fel sem merül. 

A társadalmi sémákból írásaiban 
gúnyt űző Papp-Zakor Ilka szerint a 
női irodalom beskatulyázásának 
sokszor a szerző és a narrátor össze-
keverése az oka, ugyanakkor az is 
téves feltevés, hogy feministák ki-
zárólag nők lehetnek. Ezt az eszme-
futtatást vitte tovább Tóth Krisztina 
Tamás Gáspár erdélyi filozófus, 
közíró azon gondolatával, miszerint 
„a magyar társadalomban nagyon 
sokan gondolják, hogy a feministák 
mind nők, mint ahogy a környezet-
védők nyilvánvalóan mind cserjék”.   

– Nagyon sok olyan elveszett tör-
ténet van a világban, ami másképp 
modellezné a kultúrtörténelmet, az 
életmód-történelmet és egy csomó 
mindent, ha egészségesebb lenne a 
nemek aránya – vélte Péntek Orso-
lya, és példaként egyebek mellett 
Rudnóy Teréz világszinten egyedi-
nek számító holokausztművét emlí-
tette, amit „a kutya sem ismer”, 
ezért is él úgy a köztudatban, hogy 
a jóval később feltűnő Kertész Im-
rével született meg a magyar holo-
kausztregény. Péntek Orsolya arra 
is kitért, hogy a statisztikák szerint 
nagyon kevés fiatal női szerzőről 
írnak férfiak kritikát, ugyanakkor 
irodalmi díjak tekintetében is ala-
csony a nők aránya. 
„Virág a huzatban” és társai 

– Mikor számíthatunk felszaba-
dulásra, az irodalom nemtelenné vá-
lására? – tette fel az est összegző 
kérdését Torma Mária. Tóth Krisztina 
szerint mélyen gyökerező hagyomá-
nyokkal, társadalmi struktúrákkal kel-
lene szembemenni egy egyre 
patriarchálisabb társadalomban.  

A beszélgetés utolsó tíz percében 
arról esett szó, hogy milyen eszkö-
zökkel lehet felrúgni a sztereotípiá-
kat a mesekönyvekben. Berg Judit 
elárulta, hogy a Panka és Csiribi-so-
rozata kapcsán azt a bírálatot kapta, 
hogy szexista meséket ír, a történet-
ben ugyanis a tündérlány süteményt 
süt, a fiútündér szerel.  

– Igaza volt, és most már tényleg 
törekszem arra, hogy más oldalát is 
mutassam a világ működésének, hi-
szen egy nő is tud szuperhős lenni 
– mondta a népszerű meseregények 
szerzője, majd arra is kitért, hogy 
miután szembesítették azzal, hogy 
első Rumini-kötetében mind csak 
fiú szereplők vannak, a folytatást te-
lepakolta vagány csajokkal.  

Az eszmecsere végén a moderá-
tor arra kérte beszélgetőtársait, hogy 
idézzenek fel egy, szerzői mivoltu-
kat a nőiségükkel összemosó jelzőt, 
minősítést. Márton Evelin a „mint a 
virág a huzatban” hasonlatot emlí-
tette, Péntek Orsolya a kritikákban 
„Orsiként” való szerepeltetését, 
Tóth Krisztina pedig két könyves 
rendezvénysorozaton nyilvánosan 
neki szegzett kérdést: ki vigyáz 
most a gyerekre?; Megismeri még 
az a gyerek az anyját?  

Szerkesztette: Bodolai Gyöngyi 

A női irodalom létéről, nemlétéről 
Derűs „gettó”  

a marosvásárhelyi könyvünnepen 

Nagy Székely Ildikó
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Ezzel a címmel rendeztek do-
hányzás-, alkohol- és drogp-
revenciós kiállítással összekö- 
tött interaktív ismertető órát 
a marosvásárhelyi Bolyai Far-
kas Elmélet Líceum és a Re-
formátus Kollégium diákjai- 
nak a rezidens orvosok Pontis 
Egészségügyi Szervezetének 
képviselői. Betelt a pohár!, Ez 

szívás!, Mitől függünk? – állt 
nagybetűkkel a kiállítást hir-
dető plakáton az osztályte-
rem előtt, ahol a rendhagyó 
„tanórára” várták egymás 
után az osztályokat.  

A kiállításon gazdag szemléltető 
anyag mutatta be a drogok, a mér-
téktelen alkoholfogyasztás és a do-
hányzás káros következményeit a 

testi-lelki egészségre.  A cél nem az, 
hogy nemek egész sorát, a tiltást 
hangoztassák, hanem, hogy a látot-
tak hatására a diákokban érjen meg 
az elhatározás, hogy nem akarnak 
ezekkel a szerekkel élni, amelyek 
tönkreteszik a saját és a környeze-
tükben élő személyek egészségét, 
életét.  

„Nem szeretnénk riogatni titeket, 

hanem a tudomásotokra hozni, 
hogy a kábítószerek fogyasztása 
milyen következményekkel jár, és 
azt is, hogy nem lehet büntetlenül 
felhasználónak lenni” – hangsú-
lyozta Munzlinger Noémi családor-
vos rezidens, a fiatalokkal való 
hídépítésre vállalkozó Pontis szer-
vezet képviselője. Projektjeikkel 
nagy hangsúlyt fektetnek a megelő-

zésre, van elsősegélynyújtásra vo-
natkozó ismertetőjük is. Hargita 
megyében kezdték az interaktív 
órákat, eljutottak a Bolyaiba, és ta-
lálkozásunkkor legalább tíz iskola 
várta őket – tette hozzá.  

Elsőnek a különböző típusú legá-
lis és illegális, testi és pszichés tü-
neteket, függőséget okozó drogokat 
és azok hatását ismertette a fiatal re-
zidens orvos, és egy plakát is szem-
léltette mindazt, amit a kábító- 
szer-fogyasztás negatív hatásáról, 
és különösen a rendkívül veszélyes 

Hídépítés az iskolákban  
Nemet mondani 

(Folytatás a 7. oldalon)



A Marosvásárhelyről indult Fe-
rencz Mária nevével a szeptem-
berben tartott színvonalas 
komolyzenei esemény, a ma-
rosvásárhelyi Erich Bergel 
Nemzetközi Karmesterver-
seny kapcsán találkozhatott a 
helyi közönség. A rangos dí-
jakkal (a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje, Bánffy Mik-
lós-díj, Pro Turismo díj, a Ma-
gyar Állami Népi Együttes 
Örökös Tagja) kitüntetett 
szakember a Hagyományok 
Háza szerves részeként mű-
ködő Magyar Állami Népi 
Együttes (MÁNE) menedzse-
reként járult hozzá, hogy a 
magyar népművészeti hagyo-
mányok és a hagyományos 
elemekből építkező korszerű 
látványszínházi előadások  
az egész világon, Európától 
Ázsián át Dél-Amerikáig is-
mertté váljanak. 

– „Színpompás és gazdag reper-
toárja a világ legtöbbet utazó 
együtteseinek rangjára emelte” – 
olvasható az együttes honlapján. 
Milyen szerepe volt a nemzetközi 
hírnév megszerzésében Ferencz 
Máriának?  

– Én mindig háttérember voltam. 
Az volt a dolgom, hogy lehetővé te-
gyem a művészkollégáknak, hogy 
az első sorban tudjanak megmutat-
kozni. Az enyém nem egy látványos 
feladat.  

– Pedig nem háttérembernek ké-
pezik ki azt, aki a kolozsvári 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Bölcsészkarán angol-magyar sza-
kos tanári oklevelet szerez. A tanár 
ugyanis frontembernek tekinthető. 
És a hetvenes évek derekán a ta-
nult mesterséget kötelező módon 
gyakorolni is kellett. 

– A szászrégeni 5-ös számú álta-
lános iskolába neveztek ki angolta-
nárnak, és ott tanítottam 11 éven át. 
Az utolsó időszakban voltak már 
óráim több marosvásárhelyi iskolá-
ban, köztük a művészetiben is.  

– Egy szászrégeni állás irigy-
lésre méltó helynek számított a het-
venes években, sokan csak 
álmodtak erről. Miért mentél el 
Magyarországra?  

– A rendszerváltás előtt adtam be 
a kérést, amire 1989-ben kaptam 
meg a kedvező választ. Egy belső 
késztetés hatására döntöttem így. 
Anyukámnak viszont megígértem, 
hogy abban az esetben, ha egy év 
alatt nem állok talpra, hazajövök. 
Az volt az érzésem, hogy a „sors” 
nyitott számomra egy ajtót, és meg 
kell néznem, hogy mi van mögötte.  

– Milyen volt az ajtón túl?  
– Nem tanítani, valami másra 

vágytam. Egy barátnőm hívta fel a 
figyelmem, hogy a Magyar Állami 
Népi Együttes munkatársat keres, 
miután leváltak az Interkoncertről 
(Nemzetközi Koncert Igazgatóság). 
Az Egyesült Államokból jött haza 
az együttes, és az igazgató úgy 
érezte, hogy szüksége van egy mun-
katársra, aki nyelveket beszél, hogy 
kiépítse azokat a kapcsolatokat, 
amelyekre lehetőség adódik. Egy 
meghallgatást követően azt mond-
ták, hogy próbáljuk ki egymást, és 
végül ott ragadtam 35 éven át.  
Az angolnyelv-ismeretem akkor 
aranyat ért. Miután Timár Sándor 
nyugdíjba ment, Sebő Ferenc vette 
át az együttes művészeti vezetését, 
és mivel neki más elképzelése volt 
a hagyományápolásról, azt szerette 
volna, hogy tágabb értelemben in-
tézményesedjen a hagyományőrzés. 
Időközben hozzánk került Martin 

György hagyatéka, és a könyvtá-
runk is kezdett szépen gyarapodni, 
sőt stúdiónk is volt már. Így adottak 
voltak az alapjai annak, hogy a Cor-
vin téri épület a Hagyományok 
Háza inkubátora legyen. 2001-ben 
hozzánk került Kelemen László, 
előbb miniszteri biztosként, majd 
megpályázta és elnyerte a főigazga-
tói állást, és 2001-től Hagyomá-
nyok Házaként működtünk. Gya- 
korlatilag az együttesből nőtt ki a 
Hagyományok Háza. 

Én pedig továbbra is az együttes 
mellett maradtam mint menedzser, 
majd később megpályáztam a Ha-
gyományok Háza menedzser-igaz-
gatói állását, amit elnyertem, de az 
együttest továbbra is „vittem”.  

– Mi volt a konkrét feladatod a 
Magyar Állami Népi Együttesnél?  

– Ahhoz, hogy válaszoljak, visz-
sza kell térnem az Interkoncert fel-
bomlásához, a szétválás után 
ugyanis minden részleg 
magával vitte a saját kap-
csolatrendszerét. Az 
együttesnél a nulláról in-
dulva elsődleges feladat-
ként fel kellett építenem 
egy teljesen új kapcsolat-
rendszert, ami kezdetben 
nehéz volt, de lassan ki-
alakult, hogy mit is kell 
tennem, hogy az újdon-
ságnak számító „mene- 
dzser” megnevezésnek 
megfeleljek. Idővel rájöt-
tem a kapcsolatépítés fon-
tosságára, de arra is, hogy 
még fontosabb a kapcso-
latok ápolása, megtartása. 
Ez sok időt és energiát 
vesz igénybe, de a hajla-
mot sajnos nem lehet át-
adni, erre születni kell. 
Fokozatosan nőttem bele 
a „kabátba”, és az angol 
nyelv ismerete már nem 
volt elegendő. Hozzá kel-
lett tanulnom a franciát, 
az olaszt és némi spanyolt is. Az ak-
kori trentói színházigazgató, egy ré-
givágású úr ugyanis közölte: ha 
dolgozni akarok vele, akkor tanul-
jak meg olaszul. 

Bár azzal a szándékkal mentem 
Magyarországra, hogy tanítani nem 
akarok, tíz éven át a menedzseri 
munkával párhuzamosan felnőttek-
nek angolt oktattam az Élő nyelvek 
szemináriuma nyelviskolában. Rá-
jöttem ugyanis, hogy szeretek taní-
tani, örömet okoz, megnyugtat. Egy 
egy hónapos japán turné után be 
kellett ismernem, hogy a tanítás is 
teljes embert igényel, és a munkám 
mellett már nem tudom jó lelkiis-
merettel végezni. 

– Az együttesnél hogyan halad-
tál a kapcsolatépítéssel? 

– A külföldi megjelenések há-
romféle módon szerveződtek. Ma-
radt a piaci vonal, amikor a 
költségeket teljesen vagy részlege-
sen a meghívó fél állta. A másik 
módot a határon túli fellépések ké-
pezték. A rendszerváltást követően 
felvettük a kapcsolatot az összes ha-
táron túli együttessel, és nagyon sok 
turnét szerveztünk, többnyire állami 
támogatással. A harmadik módot az 
állami felkérések jelentették. Az 
utóbbi tíz évben sokat dolgoztunk a 
külügyminisztérium kultúrdiplomá-
ciai főosztályával. Ebben az idő-
szakban hozzájuk tartoztak a 
külföldi magyar kulturális intéze-
tek. 

– Hol volt a leglátványosabb si-
kere az együttesnek? 

– Sikerünk mindenütt volt, 
ugyanis sikerre ítélt műfaj a miénk. 
Aki nem elkötelezett a folklór irá-
nyában, de odavetődik, és megnézi 
a Magyar Állami Népi Együttes egy 

előadását, az óhatatlanul „megfer-
tőződik”.  

– Nagyon szép, színpompás, 
szinte tökéletes, ahogy táncolnak, 
énekelnek, zenélnek, gondolom, 
rengeteg gyakorlás van mögötte.  

– Nálunk ez nem gyakorlás, ez 
munka. Hivatásos táncosként mun-
kaidejük, szolgálati idejük van. Ál-
talában gyermekkorban kezdik a 
táncot, és az együttesbe nagyon ke-
mény felvételi rendszer nyomán jut-
nak be. 

– Hihetetlenül gazdag a reperto-
árjuk, lehet-e tudni, hogy körülbe-
lül hány táncrendet ismernek? 

– Szerintem a Kárpát-medence 
összes tánca a lábukban van. Én saj-
nos nem tudok sem táncolni, sem 
énekelni, az én nemzedékemet elke-
rülte a táncházmozgalom. Pedig 
fontos lenne, és nagyon sajnálom. 
Felnőttként, hiába dolgoztam a Ma-
gyar Állami Népi Együttesnél, álsá-

gos lett volna, hogy elkezdjek 
táncot tanulni. Viszont megéreztem 
a népi kultúra közösségépítő erejét, 
és megtanultam a kollégák munká-
ját tisztelni, szeretni, nagyra érté-
kelni. 

– Érzésem szerint a tisztelet, a 
szeretet kölcsönös, hiszen még 
mindig kötődsz az együtteshez. 

– 63 éves koromban mentem 
nyugdíjba. Ezt követően még 
három évig szerződéses viszonyban 
dolgoztam a Hagyományok Házán 
belül a Magyar Állami Népi Együt-
tessel. Megegyezés szerint addig, 
amíg megtalálják az utódomat, ami 
sikerült is. A szerződés lejárta után, 
jelenleg tanácsadóként dolgozom. 
Amíg a Hagyományok Házának a 
menedzser-igazgatója voltam, kitá-
gult a tevékenységi köröm. Nem a 
szakmából jöttem, folyamatosan ta-
nulnom kellett, és a későbbiekben 
is, már ötvenévesen, elvégeztem a 
Pécsi Tudományegyetem politika-
tudományok szakát. Mivel tudtuk 
már, hogy Magyarországot felve-
szik az Európai Unióba, kíváncsi 
voltam az unió működésére, a nem-
zetközi pályázatokkal kapcsolatos 
tudnivalókra, ami fontos volt a fel-
adatom ellátása során.  

– Milyen gyakran turnézott az 
együttes? 

– Mi valójában többnyire kőszín-
házakban lépünk fel, ahol adottak a 
műsorainkhoz szükséges műszaki 
feltételek. Az utolsó évek nagyon 
húzósak voltak, amikor alig jött 
haza az együttes, újra menni kellett, 
de a jellemző az évi egy–három 
turné volt. 1990-től 2019 júniusáig 
közel 900 turnén vettünk részt a 
szomszédos, európai és egészen tá-
voli országokban, mint például 

Észak-Amerika, Kanada, India, Kí- 
na, Japán, Venezuela, Mexikó, Ku-
wait, Katar és sorolhatnám tovább.  

– Ezt megszervezni körülmé-
nyes, nehéz munkát feltételezett. 

– Igen, de nemcsak a külföldi tur-
nék szervezéséből áll egy mene- 
dzser feladata. Egy állami intéz- 
ménynél rengeteg irodai papírmun-
kát is el kell végezni. Az összes pro-
jektet az első lépéstől az utolsóig a 
témafelelősnek kellett végigvezet-
nie. Ebbe beletartoztak a budapesti, 
a vidéki, a határon túli fellépések, 
amelyeknek „lepapírozása” a mi 
feladatunk volt. Bár akkoriban ter-
hesnek éreztük, ma nagyon hálás 
vagyok, mert ezen ismeretek birto-
kában tudtam megszervezni Maros-
vásárhelyen a nemzetközi karmes- 
terversenyt is. 

Ugyanakkor hozzá kell tennem, 
hogy volt az együttesnek egy rend-
kívül okos, értelmes és fantasztikus 
művészeti titkára, akivel remekül 
tudtunk dolgozni, és ezért nagyon 
hálás vagyok neki. Kisebb-nagyobb 
problémák mindig akadtak, de 
végül összeálltak a mozaikkockák. 

Volt egy nagyon kompromisszumra 
kész művészeti vezető kollégám, 
Mihályi Gábor, az együttes jelen-
legi vezetője, aki minden nehézsé-
gen át tudott segíteni. 

– Melyek a jó menedzser tulaj-
donságai?  

– Érzék kell hozzá, és tisztelet 
azok iránt, akiket az ember képvi-
sel. Az évek során, mint már em- 
lítettem, megtanultam tisztelni 
mindazt, amit a Magyar Állami 
Népi Együttes, a Hagyományok 
Háza tesz. Csodálatos dolognak tar-
tom, ami ott történik. Hihetetlenül 
sokat köszönhetünk a hagyomá-
nyok ápolásában Kelemen László 
volt főigazgatónak, aki jelenleg az 
Erdélyi Hagyományok Háza Alapít-
vány elnöke, és bízom benne, hogy 
lesz ereje azt a csodát, ami Buda-
pesten az ő nevéhez kötődik, Er-
délyben is megvalósítani. 

– A Marosvásárhelyen szerve-
zendő karmesterverseny hírét 
hallva, nem tudtam elképzelni, 
hogy kiben születhetett meg ez az 
ötlet. Meglepődtem, amikor meg-
hallottam, hogy egy hölgy van a 
hátterében. Miután elbeszélget-
tünk, már nem meglepő, hogy Fe-
rencz Mária volt az ötletgazda. 
Ennek ellenére kíváncsi vagyok, 
hogyan született és ért meg benned 
a karmesterverseny ötlete. 

– Mindig szerettem volna, ha a 
munkám Marosvásárhelyhez is köt. 
Ennek érdekében létrehoztam egy 
itt bejegyzett egyesületet, és felkér-
tem Ferencz Dalmát, az egyesület 
titkárát, akinek messze jobb helyis-
merete van, mint jelenleg nekem, 
hogy kiváló szervezőképességével 
legyen segítségemre az itteni pro-
jektek megvalósításában. A nemzet-

közi kapcsolatrendszeremen belül 
van két olasz cég, amelyekkel 
együtt dolgozom, és karmesterver-
senyeket is szerveznek a világ több 
pontján, Budapesten például a Do-
ráti Antal Nemzetközi Karmester-
versenyt. 

Felötlött bennem, hogy miért ne 
lehetne Marosvásárhely is egy kar-
mesterverseny színhelye, amihez 
minden adottsággal rendelkezik: 
nagyszerű zenekar, gyönyörű szép 
épület és koncertterem, kiváló, ze-
néhez értő közönség. Felkerestem 
Cazan Vasile igazgatót, aki jónak 
tartotta az ötletet, de következett a 
járvány időszaka. Amikor György 
Levente lett az új igazgató, vissza-
tértünk a projektre. A megyei tanács 
részéről Kovács Mihály Levente al-
elnök is jónak és támogatandónak 
tartotta a kezdeményezést.  

Általában az olaszok két év alatt 
szerveznek meg egy ilyen versenyt, 
nekünk csak szűk hat hónapunk volt 
rá. Bár csak május 1-jén tudtuk 
meghirdetni, 180-an jelentkeztek, 
akik közül a szakmai zsűri 71 kar-
mestert juttatott tovább a marosvá-

sárhelyi megmérettetésre. 
Az utólagos jelek arra utal-
tak, hogy sikerült, és egy 
nagy lépést tettünk előre.  

– Lesz-e folytatás? 
– Ez a jövő titka. A gálán 

bejelentették, hogy lesz egy 
második Erich Bergel Nem-
zetközi Karmesterverseny 
is. Nagyon óvatos ember 
lévén, soha nem szoktam fe-
lelőtlenül bármit is állítani. 
Csak annyit tudok mondani, 
hogy ami tőlem telik, azt a 
jövőben is megteszem, és a 
legjobb tudásom szerint 
próbálom megteremteni a 
feltételeit annak, hogy a má-
sodik Erich Bergel karmes-
terversenyre is sor kerüljön 
Marosvásárhelyen. 

– Honnan voltak az 
anyagiak, említetted a me-
gyei tanácsot, azon kívül 
kik támogatták a rendez-
vényt? 

– A Maros Megyei Ta-
nács anyagi támogatása mellett 
szponzorok, akik pénzben és javak-
ban segítettek: az AAGES, a Fomco 
Group, a Fitoserv, a Petry, az Eldi, 
a Toyota, a Passion cégek. Emellett 
támogatott a filharmónia és a Maros 
Megyei Múzeum mint együttmű-
ködő partnerek.  

– Érdekes, változatos volt a zsűri 
összetétele, a szakmaiságról nem is 
beszélve. Hogyan sikerült összeto-
borozni a szakembereket?  

– A külföldi zsűritagokat az ola-
szok javasolták, én meg Csíky Bol-
dizsár tanár úr segítségét kértem, 
aki a legjártasabb és megkerülhetet-
len ezen a téren, ahogy szaktudása 
és zenei ismeretei is megkérdőjelez-
hetetlenek. 

– Azon kívül, hogy messze földre 
is elvitte városunk hírét, a verseny 
különleges élményt jelentett a vá-
sárhelyi zeneszerető közönségnek, 
ezért utólag még egyszer gratulá-
lok az ötlethez és a szervezésben 
játszott szerepedért. Valóban tehet-
séges, ügyes menedzser vagy a 
nyugdíjon túl is. 

– Nem vagyok ügyes, de ha az 
emberben van még lehetőség, hogy 
valamit tegyen, és adott hozzá egy 
jó szakmai zsűri, valamint egy 
olyan menedzsment, amely otthon 
van az előszervezésben, akkor miért 
ne próbálkozna? Ez olyan, mint a 
hegy, ha előttünk van, akkor meg 
kell mászni. Nekem mint mene- 
dzsernek az a dolgom, ahogy már 
korábban is megfogalmaztam, hogy 
a megfelelő szakembereket egy-
mással összehozzam, vállalva, hogy 
én legyek az ütközőpont, aki a felek 
között úgy közvetíti a véleménye-
ket, hogy mindenki megelégedésére 
szülessen meg a végeredmény.  

Bodolai Gyöngyi

„Ha előttünk van, a hegyet meg kell mászni” 
Példa a menedzsmentről 
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dizájnerdrogokról tudni kell. Egy 
képernyőn pedig a kábítószer-fo-
gyasztók testi-lelki megrokkanását, 
arcuk eltorzulását láthatták a néze-
lődők. Az ismertetésben elhangzott, 
hogy a fiatalokra azért veszélyesebb 
a kábítószer-fogyasztás, mert az 
idegrendszerük fejlődésben van, 
ezért náluk sokkal nagyobb károso-
dást okoz, mint a felnőtteknél. Bő-
vebben beszélt a dizájnerdrogokról, 
amelyek a klasszikus kábítószerek 
molekuláinak mesterségesen átala-
kított változatai, és azért nevezik le-
gálisnak, mert állandóan új formái 
jelennek meg, és nincs még rájuk 
törvényes rendelkezés. A legna-
gyobb bajt viszont az okozza, hogy 
sem akik terjesztik, sem akik fo-
gyasztják és az orvosok sem tudják 
a pontos hatásukat. 

Egy következő asztalon az egész-
séges és az alkoholtól tönkrement 
fibrotikus máj látványa, fölötte 
pedig a Betelt a pohár plakát figyel-
meztette a mértéktelen alkohol- 
fogyasztás veszélyeire a végzős di-
ákokat. A rendszeres alkoholfo-
gyasztás egyéb hatásainak, követ- 
kezményeinek a bővebb ismertetése 
sem hiányzott.  

Továbbhaladva az egészséges, 

rózsaszín, valamint a dohányzástól 
megfeketedett, elnehezedett tüdő 
látványa fogadta a diákokat, akik 
összehasonlíthatták az egészséges 
és a kóros légzést, találkozhattak a 
dohányzás okozta érszűkület miatt 
levágott láb helyére készült protézis 
látványával. A tüdőgyógyász rezi-
dens orvos beszélt a dohányzás 
okozta betegségekről, mint a té-
bécé, gége- és tüdőrák, érszűkület, 
vérrögök képződése.  

Az interaktív órán jelen levő  
Aleodor Roman, a Drogellenes  
Országos Ügynökség területi szer-
vezetének képviselője olyan szem-
üvegeket hozott, amelyek a kü- 
lönböző kábítószerek hatását érzé-
keltették viselőjüknek. Amint el-
mondta: nagyon hasznosnak tartják 
a Pontis szervezet kezdeményezé-
sét, ugyanis a kábítószerek haszná-
lata egyre gyakoribb a fiatalok 
körében. A múlt évben 76 súlyosan 
függő személy szerepelt a nyilván-
tartásukban, de ennél sokkal többen 
vannak az alkalmi fogyasztók, akik 
a sürgősségi ügyeletre, a pszichiát-
riai klinikára kerülnek. A megelőzés 
érdekében minden alkalmat kihasz-
nálnak, hogy a veszélyekre figyel-
meztessék megyénk lakosait. Ha- 
tásosabb lenne, ha magyar nyelven 

is tudnának szólni a fi-
atalokhoz. 

Az interaktív óra 
idején a diákok közül 
néhányan egy súlyos 
táskát kellett a hátukon 
cipeljenek, amit társa-
iknak is átadhattak. A 
táska azt jelképezte, 
hogy a függőség kiala-
kulása is egy súlyos 
terhet jelent, azt vi-
szont nem annyira egy-
szerű letenni, mint a 
táskát. A másik különb-
ség, hogy a szerfüggő 
személlyel együtt szen-
ved a környezete és a 
társadalom is. Ezért a 
függőség nemcsak az 
egyénről szól, a dohányzó személy 
például rákényszeríti a körülötte élő 
embereket, hogy passzív dohányo-
sok legyenek. A függőség betegség, 
a gyógyuláshoz pedig szakembe-
rekre van szükség. A függőség ezért 
nem magánügy – hangzott el, majd 
egy nagyon elgondolkozató szöve-
get hallgattak meg a fiatalok a füg-
gőséghez vezető útról.  

– Milyen újdonságot jelentett 
számotokra ez a tevékenység?  
Mi érintett meg a leginkább? – ér-

deklődtem a 12. G osztály diákjai-
tól. 

– Én például a nagy részét tud-
tam, de amikor meghallgattuk egy-
más tüdejét, és utána a beteg 
tüdővel való légzésről felvett han-
gokat, érezni lehetett a nagy kü-
lönbséget. Ami a drogokat illeti, 
eddig sem voltam velük barátság-
ban, de a jövőben is elkerülöm – 
nyilatkozta Salat Tamás.  

– Hasznosnak találom ezt a tevé-
kenységet, bár az általános dolgokat 
eddig is ismertem, viszont így sok-
kal szemléletesebb és meggyőzőbb 
volt, hogy mit nem szabad fogyasz-
tani – vélekedett Matíz Márton.  

– Sokszor hallottunk a problémá-
ról, de képeken is látni nagyon 
megrendítő és hatásos – mondta 
Schuller Anita.  

– A következményekről többet 
megtudtunk, újdonságot a dohány-
zás esetében az amputáció jelentett 
– emelte ki Sipos László.   

Befejezésképpen hadd mondjuk 
el, hogy az interaktív tevékenysé-
gen részt vett diákok közül a kábí-
tószerek fogyasztására feltehetően 
többen mondanak nemet azoknak a 
lelkes, fiatal rezidens orvosoknak 
köszönhetően, akik szabadidejük-
ből a hídépítésre vállalkoznak: dr. 
Munzlinger Noémi mellett dr. Sik-
lódi Boglárka tüdőgyógyász, dr. 
Berei Róbert onkológus, dr. Német-
Mezey Csongor neurológus, dr. 
Adorján Márta újszülöttgyógyász, 
dr. Csergő Piroska radiológus, dr. 
Nagy Bernadett, dr. Réti Hunor és 
dr. Német-Mezey Katalin családor-
vos rezidensek. (bodolai)  

Sokan azt gondolják, hogy minél 
hamarabb érdemes elkezdeni a nö-
vények teleltetését, és a lehető leg-
jobban ajánlatos kitolni, ez azonban 
egy tévhit. A körülbelül hat hónapos 
teleltetési időszak ugyanis nagyon 
sok kárt okoz a növényeknek, hi-
szen nagymértékben fékezi a növe-
kedésüket, és kedvez a kártevők 
tömegeinek. Ezért próbáljuk meg, 
az adott növényre szabottan, a le-
hető legrövidebbre fogni a telelte-
tést, vagyis minél később vigyük 
be, és minél hamarabb hozzuk ki 
őket. Ezzel fokozzuk az ellenálló-
képességüket. 

A növényeink lehető legjobb el-
helyezése érdekében tisztában kell 
lennünk a növény fény-, hőmér- 
séklet-, páratartalom- és helyigé-
nyével. 

A télies időszakban, amikor mi is 
több időt töltünk a lakásban, hajla-
mosak vagyunk túlgondozni a 
„bentlakókat”. A leggyakoribb és 
legnagyobb hiba, amit ilyenkor el-
követhetünk, a túlöntözés. Tudni 
kell ugyanis, hogy a növényeknek 
ezekben a rövid nappalos hónapok-
ban jóval kevesebb vízre van szük-

ségük, hiszen kevesebbet vesznek 
fel és párologtatnak el. Ha nem tart-
juk ezt szem előtt, és nem figyelünk 
oda az öntözés gyakoriságára és a 
víz mennyiségére, könnyen előidéz-
hetjük a növény gyökereinek rotha-
dását, ami rövid időn belül az 
elpusztulásához vezet. 

Ajánlatos mindig megvizsgálni a 
növény földjét, az öntözés csak 

abban az esetben ajánlott, ha a vi-
rágföld felső rétege szárazabb. 
Hasznos tanács az is, hogy a növé-
nyeinket olyan virágtartóban tart-
suk, amelyen alul lyuk van, ahol 
távozik a felesleges víz. 

Egy másik fontos tényező a he-
lyiség páratartalma. Azt, hogy mek-
kora a megfelelő páratartalom, 
leginkább a helyiségben levő hő-

mérséklet határozza meg, de egy 
átlag 20-22 Celsius-fokos szobában 
a 40-50 százalék közötti érték a 
megfelelő. 

A növények beköltöztetése előtt 
van még egy el nem hanyagolható 
teendőnk: a beteg, gomba és egyéb 
kórokozók okozta fertőzés jeleit 
mutató növényeket ne vigyük be a 
többi egészséges növénnyel együtt. 
Ha bevisszük őket, szinte biztos, 
hogy megfertőzik az egészséges nö-
vényeinket is. Fontos, hogy távolít-
suk el az elszáradt, megsárgult vagy 
megpenészedett leveleket, hiszen 
ezzel megelőzhetjük vagy csök-
kenthetjük a megtelepedő kóroko-
zók számát, illetve fékezhetjük a 
terjedésüket.  

Fontos tudni, hogy a leander, a 
fukszia, a muskátlik, a begónia, a 
klivia és a citrusfélék érzékenyek a 
hidegre, de az enyhe korai -5 Cel-
sius-fokos fagyok még nem tesznek 
bennük komoly kárt. Valószínű 
azonban, hogy már az első fagy ha-
tására is lehullanak a leveleik, de ez 
a hideghatás még jól is jön, hogy ta-
vasszal szépen megújulhassanak, és 
virágba boruljanak. 

Még ennél is jóval fagytűrőbb, a 
-10 Celsius-fokot is képes átvé-

szelni a rózsa, a babér, a babérsom, 
a gránátalma, a csillagjázmin, a ken-
derpálma. Ezeket ráér akkor bevinni, 
amikor valóban beköszönt a tél. 

Ami a rózsákat illeti, legtöbbjük 
jó fagyálló képességgel rendelke-
zik, és nem szükséges őket teleltetni 
sem. Érzékenyebbek viszont a nagy 
virágú tearózsák és a törpe vagy mi-
niatűr rózsák. Nagyon sokan azt hi-
szik, hogy a rózsákat ősszel, a tél 
beállta előtt kell megmetszeni, de ez 
tévhit, ugyanis ősszel nem met-
szünk drasztikusan rózsát. Két elfo-
gadható indokkal ragadhatunk a tél 
beállta előtt ollót: ha a beteg vagy 
elhalt ágrészeket vagy az elvirág-
zott részeket és leveleket szeretnénk 
eltávolítani. Minden más metszési 
munkálatot csak a tavasz bekö-
szönte után ajánlatos elvégezni. A 
rózsák télre való felkészítése abban 
áll, hogy laza, morzsás szerkezetű 
friss termőföldet vagy komposztot 
kupacolunk a tőre körülbelül 20 cm 
magasan a szemzés felett. Ha na-
gyon hideg az idő, célszerű egy üres 
vödröt vagy cserepet borítani a ró-
zsára, de amint az időjárás engedi, 
távolítsuk el a rózsatőről. 

Ha mindezekre az apró dolgokra 
odafigyelünk, biztos, hogy tavas-
szal megújult, szép növényeket te-
hetünk majd ki az erkélyekre, 
kiskertbe, ablakba. 

(Folytatás az 5. oldalról)

Szigeti Botond  

Fotó: Bodolai Gyöngyi

2022. november 24., csütörtök _________________________________________  HARMÓNIA ___________________________________________________  NÉPÚJSÁG 7 

A balkonnövények teleltetése 

Nemet mondani



Mottó:  
„A fény mindig utat mutat 
annak, ki a mélyben kutat.” 
Kedves Olvasók! 
Idén november 22-től december 

21-ig tartózkodik a Nap a Nyilas 
jegyében. Akik ebben a periódus-
ban születtek, a Jupiter bolygó ener-
giáit hordozzák. Ha nem ma 
kezdték el az írásaimat olvasni, 
vagy akár érintőlegesen foglalkoz-
tak az asztrológiával, tisztában van-
nak azzal, hogy itt nem fizikai 
sugárzásokról és ráhatásról van szó, 
hanem szimbólumokról. Ahogy a 
tükörnek sincs semmi értelme, le-
gyen az a legnemesebb velencei 
típus, amíg valaki bele nem pillant, 
úgy a naprendszerünk planétái is 
szinte semmitmondóak számunkra 
mindaddig, míg meg nem fejtjük 
analógiás jelentésüket. Kijelenthet-
jük, hogy egyrészt általános tenden-
ciákat mutatnak, melyek a 
világfolyamatok, történelmi esemé-
nyek irányait jelzik, másrészt az 
egyéni sorsban, döntéseink követ-
kezményeiként konkrét eseménye-
ket determinálnak. Megállapítható, 
hogy nem a determináció szüli a 
szabad akaratot, hanem pont for-
dítva: döntéseink által determiná-
lódnak a lehetőségeink. A 
sorsesemények mintegy választási 
lehetőséget kínálnak a főszereplő-
nek, azaz nekünk, hogy melyik ös-
vényen induljunk tovább, amikor a 
keresztúthoz érkezünk. Minden sze-
replő a mi színdarabunk része, 
amelyben ránk osztódott a főhős 
vagy főhősnő szerepe. Ezért tulaj-
donképpen hálásak lehetünk szüle-

inknek, testvéreinknek, nagyszüle-
inknek, szomszédjainknak, párkap-
csolatunknak, gyerekeinknek, 
unokáinknak, munkatársainknak, 
főnökeinknek, barátainknak és el-
lenségeinknek egyaránt, hogy sze-
repet vállalnak a mi néha tragikus, 
néha komikus, de feltétlenül izgal-
mas évtizedeinkben, amit ebben a 
testben eltöltünk. 

A zodiákus legoptimistább jegye 
a Nyilas. Annak talán csak a Jóisten 
a megmondhatója, hogy miért 
éppen a legpesszimistább Skorpiót 
követi. Netán azért van ez, mert az 
ember fejlődésében benne rejlik a 
legsötétebb mélységek krátereiből 
való feltámadás, majd a legmaga-
sabb eszmékbe vetett hit irányította 
szárnyalás? „Aki dudás akar lenni/ 
pokolra kell annak menni/ ott kell 
annak megtanulni/ hogyan kell a 
dudát fújni.” Ez a népi strófa, József 
Attila gondolata, tudásának, igazsá-
gának, ihletettségének egyik ék-
köve. Jó lesz megjegyezni és 
követni. Hogyan is lehetne igazi ér-
téket teremteni, gyémánt lelkünket 
briliánssá csiszolni, ha nem tapasz-
taljuk meg azt, ami a legmélyebb 
sötétség bugyraiban rejtőzik? Ho-
gyan tudnánk jobbá, nemesebbé 
tenni magunkat addig, amíg nem 
nézünk szembe önnön félelmeink-
kel, iszonyatainkkal, lidérceinkkel?  
A születésünk óta eltelt időben és 
térben, az egónkat ért sérülések, be-
forratlan sebek, magunkkal cipelt 
feldolgozatlan és elfojtott, láthatat-
lan fájdalmaink asztrális nyöszörgé-
sei között ténferegve mennyi az 
esélyünk a hőn áhított boldogság el-
érésére? A világ mi vagyunk, a 
külső történések bennünk tükröződ-

nek. Finomabb és durvább szűrők 
védőpajzsán igyekszünk elmene-
külni az olykor fájdalmas valóság 
elől, végső soron magunk elől. De 
életünk bármelyik termébe is lé-
pünk, előbb-utóbb egy tükör előtt 
találjuk magunkat, melyben magun-
kat látjuk. Jó esetben az önképünk 
tisztul, és elkezdjük szeretni és el-
fogadni a visszatükrözött valóságot. 
A vágyaktól és hamis elvárásoktól, 
minősítésektől mentes utazót.  

Már sokan észrevették, hogy mi 
zajlik a világunkban. De még töb-
ben vannak, akik azt a filmet nézik, 
amit a világmátrix kiagyalói a sze-
münk elé tárnak. Itt van ez a há-
ború, melynek még szerencsére 
csak az adófizetői vagyunk. Az inf-
láció nem más, mint értékvesztés. 
Persze a költséget a mindenkori kis-
ember fizeti, nem a vezetők. A ve-
zetőknek, akik, tudjuk, hogy 
valójában megfizetett végrehajtók, 
nem lesz probléma kifizetni a több-
szörösen megemelkedett energia-
árakat és a hétköznapi megélhetés- 
hez szükséges javakat. A választott 
politikusok Európa-szerte háborús 
játékokat játszanak, és az irány a 
konfliktus kiterjedése felé mutat. Ez 
látszik a közös európai útnak. 
Ehhez a klubhoz csatlakoztunk. Az 
EU jelen állás szerint a bokszzsák, 
a futottak még kategória. A gyö-
nyörű, gazdag arisztokrata asszony-
ból lett cselédlány, akitől minden 
esélyt eloroznak. Ha visszaszól, 
megverik, megalázzák, majd kény-
szermunkát végezhet egy kis száraz 
kenyérért és poshadt vízért. Finan-
szíroznunk kell egy olyan háborút, 
amely nem rólunk szól, bár ennek 
az ellenkezőjét hirdetik. Egy olyan 

hatalom küld a vesztünkbe, amely 
már eljátszotta ezt a világháború 
után. Akkor odavetettek a Szovjetu-
nió karjaiba. Szocializmus néven 
hazug államkapitalizmust játszattak 
el velünk 45 évig. Majd a fényessé-
ges nyugat méltóztatott a keblére 
ölelni, és az álszabadság neomate-
rialista forgatókönyvét eljátszva, el-
adósítani és megfosztani Közép- 
Kelet-Európát és a Balkánt a javai 
jó részétől. Most pedig ezzel a csi-
nált háborúval és következményei-
vel lehúzzák az utolsó bőrt is rólunk 
a mintademokráciának hazudott hős 
Ukrajna finanszírozására. Hát ez 
van, feleim. Látjátok szümtükkel 
mik vogymuk. Felmerül bennem a 

kérdés, hogy a ránk engedett de-
mokratikus jogainkkal élve, miért 
nem megyünk ki az utcára tüntetni 
a békéért? Vajon meddig tűri Eu-
rópa lakossága ezt az ördögi módon 
kifundált, aljas, öngyilkos játszmát, 
amibe az EU vezetői belesodornak? 
Tisztelet a kivételeknek! 

Néha nagyon rossz szájízzel 
ugató kutyának érzem magam. És 
nem tetszik az, amerre a karaván 
halad. Reményeim szerint Önök is 
hasonlóan gondolják. 

Vigyázzanak magukra és egy-
másra!   

Véleményüket, gondolataikat 
megírhatják az asztros@yahoo.com 
címre.

Tóth Sándor 
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Az asztrológus gondolatai 

November 17-i rejtvényünk megfejtése: Maga a szabadság kell minékünk,/ Teljes szabadság minden áron. 

Baltasar Gracián  
spanyol író  

tanácsát idézzük  
a rejtvény  

fősoraiban.
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A vártnál sokkal simáb-
ban nyerte a Szörnyek csa-
pata a Resicabányai 
Mozdonyok elleni el dönt t 
az amerikaifutball-bajnok-
ságban. Az alapszakaszban 
sokkal jobban megdolgoz-
tatta az ellenfél a marosvá-
sárhelyieket, most azonban 
már az els  negyedben 32-0-
ra vezettek a házigazdák, a 
második negyed elején pedig 
gyorsan 40-0-ra növelték az 
el nyt. Ez pedig a kegyelmi 
szabály automatikus aktivá-
lását jelentette, így a folyta-
tásban már nem állították 
meg minden szünetnél az 
id t. Így persze kevesebb 
pont esett. Míg az alapszakaszban, az utolsó ne-
gyedig kegyelmi szabály nélkül, 44-6-ra nyertek 
a marosvásárhelyiek, ezúttal 56-8 volt az ered-
mény.  

A Szörnyek már a ellenfél kezd rúgását azon-
nal touchdownig hordta vissza Corpering  
révén, majd miután a negyedik downnál megál-
lították az ellenfél támadását, a quarterback 
maga futott be a labdával az ellenfél célterüle-
tére. Következett egy resicabányai fumble, 
amelyb l ismét Corpering volt eredményes, 
majd Mocanu kapta el az ellenfél labdáját, és 
Jackson 30 yardos passzból ért el újabb touch-
downt. Alig kezd dött meg a második negyed, 
amikor a sérült Kiss Jonatán helyére beállt Mol-
dován György hátsó futó újabb hat pontja elin-
dította a mercy rule-t, és mert minden 
touchdownt sikerült konvertálni is, ekkor már 
40-0 volt az eredmény.  

A folytatásban egy kicsit ellaposodott a haza-
iak játéka, Resicabánya is megrázta magát, és 
mindjárt egy 90 yardos visszahordásból megsze-
rezte egyetlen touchdownját, a találkozó kime-
netelét azonban már semmi nem változtathatta 
meg.  

A bajnoki dönt ben a Szörnyek december 
els  hétvégéjén a Bukaresti Lázadók ellen lép 
pályára, amelyen vissza szeretne vágni az alap-
szakasz els  fordulójában elszenvedett 76-70-es 
vereségért. Egészen más meccs lesz – véli a csa-

patot vezet  Nagy J. Attila –, mert azóta mindkét 
csapat rendbe tette a védelmét, viszont a táma-
dóerejük változatlanul er s. A marosvásárhelyi 
csapat játékirányítója, Jacob Schimenz szerint 
pedig az els  meccs óta hatalmasat fejl dött a 
csapat, f leg a játékismeret és taktikai felké-
szültség terén. Hozzátette: jól ismeri a bukares-
tiek néhány játékosát, van közöttük volt 
csapattársa is, és tiszteli a képeségeiket, azonban 
eltökéltek, hogy megszerezzék a marosvásárhe-
lyi Szörnyek története els  bajnoki címét. 

Ebben segítségükre lehet a hazai pálya el -
nye, a dönt t ti. Marosvásárhelyen rendezik. 

 

Átgázoltak Resicabányán, jöhet  
a visszavágó a dönt ben

A címvéd  francia válogatott egygólos hátrányból for-
dítva 4-1-re legy zte az ausztrál csapatot kedden a katari 
labdarúgó-világbajnokság D csoportjának második mér-
k zésén, al-Vakrában. 

A kétszeres világbajnok franciák az 1998-as els  ara-
nyuk után a 2002-es tornán elvesztették a nyitómeccsüket 
Szenegál ellen. Ezúttal másodszor kezdtek vb-t címvéd -
ként, és gyorsan hátrányba is kerültek, ráadásul az ausztrál 
játékos gólpassz el tti cselénél megsérült Lucas Hernán-
dez, akit le is kellett cserélni, az öccse, Theo váltotta. A 
franciákat rövid id re visszavetette a kapott gól, a félid  
derekára azonban magukhoz ragadták a kezdeményezést, 
és öt perc leforgása alatt fordítani tudtak. A második talá-

latot szerz  Olivier Giroud ötvenedszer volt eredményes 
címeres mezben, ráadásul a legid sebb francia lett, aki vb-
n betalált, Zinedine Zidane-t el zte meg. Didier  
Deschamps együttese nagy lendülettel támadott továbbra 
is, röviddel a szünet el tt mégis az ausztrálok jutottak ka-
pufáig. 

A szünet utáni id szakot jelent s francia mez nyfölény, 
ám kevesebb helyzet jellemezte, de így is megszerezte má-
sodik, majd röviddel ezután harmadik fejes gólját is az eu-
rópai együttes. Utóbbival Giroud beérte a nemzeti csapat 
legjobb góllöv inek örökrangsorát vezet  Thierry Henryt. 

Legutóbb 2006-ban a brazilok nyerték meg els  csoport-
meccsüket címvéd ként, azóta ez az olaszoknak, spanyo-
loknak és németeknek sem sikerült. 

Megtörték a címvéd k nyitómeccses rossz sorozatát a franciák

Újabb vereséget szenvedett a Sirius 
n i kosárlabdacsapata egy közvetlen el-
lenfélt l, ismét oly módon, hogy a har-
madik negyed vége felé 
megnyugatónak t n  tízpontos el nye 
volt. A végére azonban alulmaradt a na-
gyon szerény képesség  Kolozsvárral 
szemben, mert továbbra is messzire el-
marad a teljesítménye az elvárhatótól. 
És akkor íme a paradoxon: a forduló 
utáni „FIBA-ablakra“ a Sirius három já-
tékosát is meghívták hazája válogatott-
jába: Sólyom Sára Ausztria, Anastasija 
Podunavac Szerbia, Vita Horobec pedig 
Ukrajna csapatában szerepel a napok-
ban. 

Borzalmasan kezdett a Sirius Ko-
lozsváron, az els  pontjai megszerzé-
séig hét és fél percet kellett várni, és 
csak azért nem szakadt le nagyon a házi- 
gazdától, mert Kolozsvár is mindent ki-
hagyott, amit ki lehetett. A teljesítmény 
javult némileg a második negyedben, és 
kihasználva az ellenfél pontatlanságát 
is, szorosabbá tette a Sirius a meccset, 
ám mindezt rengeteg kimaradt ziccer, 
pontatlan passz, eladott labda kíséreté-
ben. A harmadik negyedben úgy t nt, 
hogy a szerény játék dacára meglehet a 
8. helyért folyó küzdelemben igen fon-
tos siker, mert az ellenfél még ágrólsza-

kadtabb, ám aztán következett a végjá-
ték. 46:42-es marosvásárhelyi vezetés-
nél Kolozsvár váratlanul egymás után 
három triplát bevágott Kelemen Kin-
cs , majd kétszer Sánta Petra révén, és 
ezzel eld lt a meccs. A Siriusban nincs 
meg az az er , amely ötpontos hátrány 
megfordítására képes a végjáték utolsó 
két és fél percében. Lipovan még dobott 
ugyan egy triplát, ám 53:49-nél gyere-
kes hibát követtek el ismét a marosvá-
sárhelyiek, öt másodperc alatt nem 
tudták játékba hozni a labdát, és ezzel 
elszalasztották az utolsó esélyt is.  

Néhány ijeszt en beszél  statisztikai 
adat: alig 33% mez nygól (ami jobb 
azért, mint legutóbb), 25 (!) eladott 
labda. Az egyéni teljesítmények is ri-
asztóak: Horobec, az el z  meccs leg-
ponter sebb játékosa – 0/5 mez nyb l, 
1 a kett b l szabaddobásból; Bu uk – 
öt perc a pályán, üres vonal a statiszti-
kában... 

A bajnokság a már említett „FIBA-
ablak“ után december 10-én folytató-
dik, amikor a mez ny eddigi 
leggyengébbje, a CSM Târgovi te lesz 
a Sirius vendége. Addig is azonban, no-
vember 30-án és december 3-án a Ro-
mánia-kupa els  körét rendezik. A 
marosvásárhelyi csapat ellenfele a CSM 
Alexandria lesz, az els  meccset ide-
genben játssza.

A Sirius-paradoxon 
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Fotó: a Mures Monsters közösségi oldala 

Bálint Zsombor

Bálint Zsombor

A mai program 
Labdarúgó-vb, csoportkör: 
* 12.00 óra: Svájc – Kamerun (G csoport) 
* 15.00 óra: Uruguay – Dél Korea (H csoport) 
* 18.00 óra: Portugália – Ghána (H csoport) 
* 21.00 óra: Brazília – Szerbia (G csoport) 
A mérk zéseket a TVR1 és az M4 Sport közvetíti. 

Jegyz könyv 
C csoport, 1. forduló: Franciaország – Ausztrália  

4-1 (2-1). 
Al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 40.875 néz , vezette: 

Victor Gomes (dél-afrikai). 
Gólszerz k: Rabiot (27.), Giroud (32., 71.), Mbappé 

(68.), illetve Goodwin (9.). 
Sárga lap: Duke (55.), Irvine (80.), Mooy (90+5.). 
Franciaország: Lloris – Pavard (89. Koundé), Upa-

mecano, Konaté, Lucas Hernández (13. Theo Hernán-
dez) – Rabiot, Griezmann, Tchouaméni (77. Fofana) – 
Dembélé (77. Coman), Mbappé – Giroud (89. Thuram). 

Ausztrália: Ryan – Atkinson (85. Degenek), Souttar, 
Rowles, Behich – McGree (73. Mabil), Mooy, Irvine 
(85. Baccus) – Leckie, Duke (56. Cummings), Good-
win (73. Kuol). 

Laidouni volt a Dánia–Tunézia mérk zés legjobbja 
Megszületett az els  gól nélküli döntetlen a katari labdarúgó-

világbajnokságon: kedd délután a D csoport nyitómérk zésén 
Dánia és Tunézia nem bírt egymással. A Ferencváros játékosát, 
Aissa Laidounit a találkozó legjobbjának választották. 

Eredmény, D csoport, 1. forduló: Dánia – Tunézia 0-0. 
Al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion), 42.925 néz , vezette: 

César Arturo Ramos Palazuelos (mexikói). 
Sárga lap: Kristensen (24.), Jensen (78.), illetve Kenisszi 

(86.). 
Dánia: Schmeichel – Andersen, Kjaer (65. Jensen), Chris-

tensen – Kristensen, Hojbjerg, Delaney (45+1. Damsgaard), 
Eriksen, Maehle – Olsen (65. Lindström), Dolberg (65. Corne-
lius). 

Tunézia: Damen – Talbi, Bronn, Meriah – Drager (88. Szá-
szí), Laidouni (88. Kesrida), Skíri, Abdi – ben-Szliman (67. 
Sliti), Dzsebali (80. Kenisszi), Mszakni (80. Mejbri). 

Lewandowski büntet t rontott,  
gól nélkül zárult a mérk zés 

A lengyel és a mexikói válogatott gól nélküli döntetlent ját-
szott egymással kedden a katari labdarúgó-világbajnokság C 
csoportjának második mérk zésén, Dohában. 

A találkozó második félidejében az FC Barcelona lengyel 
sztárja, Robert Lewandowski büntet t hibázott, így továbbra 
sincs gólja világbajnokságról. 

Eredmény, C csoport, 1. forduló: Mexikó – Lengyelország  
0-0. 

Doha, 974 Stadion, 39.369 néz , vezette: Chris Beath (auszt-
rál). 

Sárga lap: J. Sánchez (29.), Moreno (56.), illetve Frankowski 
(76.). 

Mexikó: Ochoa – Sánchez, Montes, Moreno, Gallardo – Her-
rera (71. Rodríguez), Álvarez, Chávez – Lozano, Martin (71. 
Jiménez), Vega (84. Antuna). 

Lengyelország: Szczesny – Cash, Bereszynski, Glik, Kiwior, 
Zalewski (46. Bielik) – Kaminski, Krychowiak, Szymanski 
(72. Frankowski) – Zielinski (87. Milik), Lewandowski. 

Eredményjelz  
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 6. forduló: Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC – 

Konstancai CSM 84:62; 7. forduló: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi Sirius 
55:50, Konstancai CSM – Bukaresti Agronomia 67:46, Bukaresti Rapid – 
Brassói Olimpia 64:74, Kézdivásárhelyi KSE – Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC 
58:81. Elmaradt mérk zésen: CSM Târgovi te – Aradi FCC Baschet 60:78. 

Eredményjelz  
Országos amerikaifutball-bajnokság, el -

dönt : Marosvásárhelyi Szörnyek – Resica-
bányai Mozdonyok 56-8 (32-0, 8-8, 8-0, 8-0) 

A Szörnyek pontszerz i: Jackson 3 td., 1 
konv., Corpering 2 td., 1 konv., Moldován 1 
td., 2 konv., Schimenz 1 td., 1 konv., Redding 
1 konv., Sz l si 1 konv. 

A másik el dönt ben: Bukaresti Lázadók 
– Kolozsvári Keresztesek 62-13. 

A dönt k programja (december 3-4.): 
* a 3. helyért: Resicabányai Mozdonyok – 

Kolozsvári Keresztesek; 
* RoBowl: Bukaresti Lázadók – Marosvá-

sárhelyi Szörnyek. 

Jegyz könyv 
N i kosárlabda Nemzeti Liga, 7. forduló: Kolozsvári U – Marosvásárhelyi 

Sirius 55:50 (11-3, 13-17, 10-19, 21-11) 
Kolozsvár, Horea Demian Sportcsarnok, 50 néz . Vezette: Vlad Antonio 

Sandu (Nagyszeben), Ioana Dr goi (Temesvár), Diana Oprea (Brassó). El-
len r: Marius Vlaicu (Tg.-Jiu). 

Kolozsvári U: Sutton 23 pont (2), Sánta 11 (2), Putra 8, Uiuiu 8 (2), Kelemen 
5 (1), Bota, Popovici, Rus. Kispadon: Mih an, Ranga, Faragó. 

Sirius: Podunavac 18 pont (2), Lipovan 18 (4), Sólyom 8 (2), Garrett-Ham-
mett 5, Horobec 1, Feise , Bu uk, Mircea, Ciciovan. Kispadon: Oancea, Moga. 

A FIFA World Cup közösségi oldalán közölt felvételen egymás mellé he-
lyezték Thierry Henryt és Olivier Giroud-t, mivel utóbbi kiegyenlítette 
el bbi gólrekordját 



 
Szünetel a vízszolgáltatás 
Az AQUASERV RT. felhívja a fo-

gyasztók figyelmét, hogy betervezett 
hálózat-fejlesztési/karbantartási mun-
kálatok miatt a november 25-éről 
26-ára virradó éjszaka, 22:00 és 
4:00 óra között (becsült időpont) 
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a kö-
vetkező övezetekben: 

• Marosvásárhelyen – Forrada-
lom (Revoluţiei) u. 10-48. és 25-51. 
szám, Palas átjáró, Köztársaság 
(Republicii) tér 1., Rákóczi (Scări-
cica) köz. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szol-
gáltatás újraindítását követően a víz-
csapból – a vezetékekből kimosódó 
lerakódás miatt – rövid ideig zavaros 
víz folyhat, javasoljuk, hogy a letisztu-
lásáig csak háztartási célokra használ-
ják. Elnézést kérünk a kellemetlensé- 
gekért. Köszönjük megértésüket! 

AQUASERV RT., Marosvásárhely 

 A marosvécsi Kemény János 
Általános Iskola hat diákja ma-
gyartanárnőjük – Zsigmond-Szé-
kely Edit – vezetésével jelentkezett 
az Örökségünk őrei – Fogadj örök- 
be egy műemléket elnevezésű vetél-
kedőre. Örökbe fogadták a maros-
vécsi református templomot.  

 Hogy is történt mindez? Rövi-
den összefoglalom.  

 Pataki Levente tiszteletes úrnak 
átküldtem a felhívást, és megkér-
deztem, mi a véleménye? Fogad-
juk-e örökbe a templomot? Válasza 
egyértelmű volt: Igen! Miért vál-
lalta, tiszteletes úr, ezt a feladatot?  

Pataki Levente: Marosvécs örök- 
re beírta magát az erdélyi irodalom-
történetbe. A népszerű Kemény-
kastély mellett van egy másik 
épített örökségünk is, ami koránt-
sem kapott eddig akkora hangsúlyt, 
amilyent megérdemelne, szó szerint 
bekerült a kastély árnyékába, pedig 
a barokk építészet ékszerdobozát 
tudhatjuk magunkénak, ahogy Gutt-
mann Szabolcs építész fogalmaz. 

 A Marosvécsi Templomos Lova-
gok kicsi, de annál lelkesebb csa-

pata most erre a nemes feladatra 
vállalkozik, hogy kiemelje a temp-
lomot a kastély árnyékából, és ref-
lektorfénybe állítsa. Örvend a 
nagyszerű lehetőségnek, hogy 
egyik értékes erdélyi örökségünk 
őre lehet. Tartsanak velünk, és is-
merjék meg – egyelőre csak nagy-
vonalakban – az általunk választott 
műemléket! 

 A marosvécsi kastélytól alig pár 
száz méterre a dombon egy kicsi, 
fehér, puritán, torony nélküli temp-
lom áll. Az idelátogatók zöme a  
Kemény-kastélyért, a Helikon-asz- 
talért vagy éppen Wass Albert sírjá-
ért érkezik településünkre, szinte 
észre sem veszi a kívülről nem 
sokat ígérő templomot. Pedig felejt-
hetetlen élménnyel kecsegteti ez a 
hajlék mindazokat, akik kíváncsiak 
a Kemény bárók által épített temp-
lomra. 

 A tiszteletes úrral való egyezte-
tés után a feladatra jelentkező diá-
kokat kérdeztem arról, hogy mi 
motiválta őket a versenyre való je-
lentkezésre? Íme a válaszuk: 

Majláth Stefánia: Szeretem fa-

lunk kis templomát. A templom na-
gyon híres, Marosvécs ékköve, és 
erkölcsi kötelességemnek éreztem 
elvállalni ezt a megbízatást. 

Totpál Hunor: Vallásórán több-
ször hallottam a marosvécsi refor-
mátus templomról, arról is, hogy 
műemlékké nyilvánították, és el-
gondolkodtam, milyen keveset 
tudok róla. Ez a verseny nagy lehe-
tőség arra, hogy pótoljam ezt a hi-
ányt. Örülök, hogy a csapat tagja 
lehetek. 

Szakács Krisztián: A kiskonfir-
málásra készülve a lelkészünk me-
sélt egy alkalommal a templom 
történetéről. Most úgy érzem, itt az 
alkalom, hogy közelebbről megis-
merjem a templom építéséről, be-
rendezéséről a fontos tudnivalókat. 

Takács Henrietta: Nemrég köl-
töztünk Gyulakutáról Disznajóra, 
így nem sokat tudok a vécsi temp-
lom történetéről; katolikus vagyok, 
ritkán szoktam református temp-
lomba menni. Nagyon szeretem a 
csapatmunkát, a közösséget, ezért 
szívesen vállaltam ezt a kihívást.  

Zsigmond Dóra: A vécsi refor-
mátus templom ismeretlen szá-
momra, mivel Disznajón, a 
szomszéd faluban élek a családom-
mal, de a marosvécsi iskolában ta-
nulok. A verseny felkeltette az 
érdeklődésemet, és az a célom, 
hogy minél jobban megismerjem a 
templom múltját és jelenét.  

Nagy Attila: Én sem ismerem 
ennek a falunak a templomát, nem 
volt alkalmam eddig meglátogatni. 
Mivel szeretem a versenyszellemet, 
elvállaltam ezt a feladatot. Tudom, 
nagy kihívás, de öröm is számomra, 
hogy a csapathoz tartozom, és 
igyekszem legjobb tudásommal se-
gíteni társaimat. 

 A tiszteletes úr már az első meg-
beszéléskor felvetette az ötletet, 
hogy nézzük meg a templomot, lás-
suk, mit fogadtunk örökbe. Lelke-
sen vonultunk fel a hegyre.  

 A bemutatás mindenkit elkápráz-
tatott. Gyerekek, mi győzött meg, 
hogy szívvel-lélekkel fogjatok 
hozzá a kutatáshoz? 

Krisztián: Engem a templom 
falán levő címerek érdekelnek, 
amelyek a Kemény család jelenlétét 
jelzik, hiszen ők építtették a temp-
lomot. 

Huni: A szentélyben található 
kripta keltette fel a figyelmemet; kí-
váncsi vagyok, kiket rejtenek az 

érckoporsók. Érdekes lesz ki-
deríteni. 

Dóra: A bemutatás közben 
a tiszteletes úr közel hívott a 
szószékhez, és elolvasta a szó-
székfeljárón levő feliratot. 
Olyan őszinte érzelmek tárul-
nak fel, amelyek mélységesen 
lenyűgözik az olvasót. Szeret-
nék többet megtudni Dámvad 
és Sirén kapcsolatáról. Kik ők? 

Heni: Kíváncsian hallgat-
tam Dámvad és Sirén történe-
tét, és azon gondolkodtam, mi 
lesz a férj sorsa a feleség ha-
lála után? Nem kellett sokat 
törnöm a fejem, mert a karzat-
mellvéden található felirat megvá-
laszolta a kérdésem. De mi történt 
valójában? Azt kell kiderítenem. 

Attila: Engem az orgona szép-
sége kápráztatott el, és róla meg az 
építőmesteréről szeretnék minél 
többet megtudni. 

Stefi: A szószéken található bib-
liai idézetek és motívumok ragadták 
meg a figyelmem; azt szeretném 
megtudni, hogy ki és miből épít-
tette, valamint mit jelentenek azok 
a különleges motívumok.  

 Az örökbe fogadó csapat neve: 
Marosvécsi Templomos Lovagok. 
Miért választottuk ezt a csapatne-
vet? Az egykori templomos lovag-
rend a Szentföldön alakult meg 
nyolc vagy kilenc keresztes lovag 
elhatározásával, azzal a szándékkal, 
hogy életük árán is megvédjék a 
szentföldi zarándokokat. Számunkra 
szülőföldünk a szentföld, szűkebb 
értelemben a Felső-Maros mente, 
Marosvécs és Disznajó. Mi csak 
hatan vagyunk, csapatvezető tanár-
nőnkkel heten, és nem titkolt szán-
dékunk, hogy a vécsi templomot 
népszerűsítő munkánk révén minél 
több zarándok érkezzen hozzánk. 

 A csapat tagjai: Majláth Stefá-
nia-Renáta, V. osztályos; Nagy At-
tila, Takács Henrietta, Totpál 
Hunor, VI. osztályos; Zsigmond 
Dóra, VII. osztályos; Szakács 
Krisztián, VIII. osztályos tanulók. 

 – Dóra, nagyon ügyesen és öt-
letesen megtervezted csapatunk cí-
merét. Hogyan gondolkodtál? 

– Dóra: A lovag védelmezi a 
templomot, tehát képletesen mi, lo-
vagok is ugyanazt a feladatot vállal-
tuk, hogy megvédjük az örökbe 
fogadott templomot. Ebben segít 
nekünk a mennyezeten levő három 
képi ábrázolás, amelyek mind-

egyike egy-egy címet visel: Harcol-
junk szívesen; Boldog keserűség; 
Áldott szent szövetség, s mindhárom 
képet körülölel egy négysoros el-
mélkedés. A korona jelzi azt a kirá-
lyi helyet, ahol a látogatók a 
történelmi múlt mellett lelki meg-
nyugvást is találnak. 

 A Marosvécsi Templomos Lova-
gok csapata abban a szerencsés 
helyzetben van – ami az épület ál-
lagát illeti –, hogy nem egy romos 
épületre kell felhívja a nagyközön-
ség figyelmét, hanem egy frissen 
restaurált műemlékkel büszkélked-
het. A kastély árnyékában szeré-
nyen magasodó templom uniós 
forrásokból és a Bethlen Gábor 
Alap hathatós támogatásának kö-
szönhetően újult meg 2021-ben. 

 A templom úgy áll a falu fölé 
magasodó domb tetején, mint egy 
„férje számára felékesített menyasz-
szony”. Pompázatos fehér ruhát öl-
tött magára, s így várja a maga 
nemes egyszerűségében az ideláto-
gató közönséget, hogy megismerjék 
a „lelkét”. Az Isten házának lelke 
akkor tárul fel igazán, amikor belé-
pünk az évszázados ajtón, és egy 
képzeletbeli utazásra indulunk a 
múltban. Mindenkit lenyűgöz, rabul 
ejt ezzel a lelkiségével, s nem titkolt 
szándéka az, hogy minden látogató-
ját visszacsalogassa. Csapatunk el-
tökélt szándéka ugyanez, hogy rabul 
ejtse azok szívét és lelkét, akik kö-
zelebbről is megismerik majd ennek 
a remekműnek a történetét, s máig 
érvényes evangéliumi üzenetét.  

 Már alig várjuk, hogy feltárjuk a 
nagyvilág előtt is azt a kincset, amit 
mi Isten kegyelméből magunkénak 
mondhatunk: a marosvécsi refor-
mátus templomot. Kalandra fel!  

Zsigmond-Székely Edit  
magyartanár 
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A kastély árnyékából reflektorfénybe 
Örökségünk őrei – Fogadj örökbe egy műemléket 

A felmérések szerint Romániában naponta legalább 1000 liter vérre 
lenne szükség, azonban a véradók ezt nem tudják biztosítani. Megtör-
ténik, hogy a megfelelő vércsoportú vér hiányában el kell halasztani 
műtéteket, ami növeli mind az orvosi kockázatot, mind a páciens kór-
házi költségét. Az USR parlamenti képviselője, Oana Ţoiu rávilágított, 
az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt három évben a fiatalok 42%-a 
volt önkéntes véradáson, 70%-uk pedig úgy véli, hogy ezzel jótékony 
hatást gyakoroltak a közösségre. 

A véradás fontos, és nem túlzás azt állítani, hogy emberéletek füg-
genek tőle. Embertársaink megsegítése érdekében szerveztek idén má-
sodszor véradást a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
marosvásárhelyi karán a közegészségügy szakos hallgatók.  

Sántha Ágnes egyetemi oktató szerint a diákok hajlandóak önkén-
tesen vért adni, azonban egyes esetekben akadályt jelenthet, hogy el 
kell menni a vérközpontba, amely csak délelőtt fogadja a véradókat. 
Éppen ezért házhoz viszik a lehetőséget. Májusban 40 diák vállalta a 
véradást. A jövőre nézve minden évben kétszer, tavasszal és ősszel sze-
retnék megszervezni a véradási kampányt. Emellett a diákok máskor 
is elmehetnek vért adni, hiszen egy felnőtt személy évente négy alka-
lommal teheti meg. 

Sántha Ágnes hozzátette, azon túlmenően, hogy egy társadalmi jó 
cselekedetről van szó, a véradó számára is hasznos lehet, hiszen vizs-
gálatoknak vetik alá a vért, ilyenkor ki lehet szűrni olyan betegségeket, 

amelyekről az illető nem is tudott. A helyzet mindenkinek kedvez, ked-
vezhet: a kórházban lévő pácienseknek éppúgy, mint a véradóknak. 

Tankó Tamás, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem har-
madéves kommunikáció szakos hallgatója rendszeres véradó. Lapunk 
kérdésére úgy válaszolt, hogy jó dolog adni, ha már nekünk megada-
tott, és mindenben, amiben csak tudjuk, érdemes segíteni embertársa-
inkat. 

Véradási akció a Sapientián 
Mert segíteni öröm! 

Nagy-Bodó Szilárd 

Véradás a Sapientián



ADÁSVÉTEL 

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

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

BUDAPESTI ORVOS idős édesanyja 
mellé gondozónőt keres  Erdélyből, 
január 3-i kezdéssel, középkorú, idő-
sebb, ápolt megjelenésű erdélyi-szé-
kelyföldi asszony személyében, 
lehetőleg hosszabb, 2-3 hónapos 
időre. A részleteket telefonon  beszél-
jük meg a +36-30-3042617 mobilszá-
mon vagy a +36-1-201-1700  vonalas 
számon. (-I) 

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

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

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

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú az emlékezés.  
Drága Édesanyánk, anyós, 
nagymama, PÁNCZÉL MÁRIA 
született MEZEI MÁRIA 2021. 
november 26-án hagyott itt 
minket.  
Nélküle minden perc nagyon 
fájdalmas. 
A megemlékezési szentmise 
november 26-án, szombaton 
délután 6 órakor lesz a 
főtéren, a Keresztelő Szent 
János-plébániatemplomban. 
Nyugodjon békében! 
Szerető fia, Szilárd és 
családja, Zsóka, Blanka, 
leánya, Ildikó. (17723-I) 

ELHALÁLOZÁS 

 
Mély fájdalommal tudatjuk,  
hogy  

id. SZABÓ SÁNDOR  
nyugalmazott történelemtanár  

életének 93. évében, 2022. no-
vember 22-én örökre megpihent. 
Búcsúztatása a marosvásárhelyi 
református temetőben november 
25-én de. 10.00 órakor lesz.  
Végakarata szerint szülőfalujá-
ban, a középajtai református sír-
kertben, a családi sírboltban 
helyezzük örök nyugalomra.  
Emlékét őrzi gyászoló családja, 
szerető felesége és két fia. 
Nyugodjál békében! (-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért  

a hirdetésfeladó vállalja  
a felelősséget!

KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz SZAKKÉPZETT és 
SZAKKÉPZETLEN MUNKÁST a 2022. december – 2023. március 
közötti időszakra. Tel. 0722-393-213. (23307-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A MAROS KÖZBIRTOKOSSÁG az erdőkitermelésben szakosodott és minősített cégek tu-
domására hozza, hogy 2022. december 14-én zárt árverésen 2023-ban kitermelhető, lábon álló 
fát értékesít.  Az árajánlatokat legkésőbb 2022. december 12-én 15 óráig kell benyújtani a köz-
birtokosság Szováta, Iszujka utca 1. szám alatti székhelyén. Az árajánlatok elbírálása 2022. de- 
cember 14-én 10 órai kezdettel az ajánlattevő cégek jelenlétében történik, a közbirtokosság szék-
helyén.  

Az elárverezendő fatömeg jegyzéke és az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalók a közbirto-
kosság fenti címén, valamint a 0743-757-035-ös és a 0744-248-686-os telefonszámon hozzáférhe-
tők. (23310-I)

Árverés 
Szászrégenben, az Adó- és Pénzügyi Osztály Mihai Viteazu u. 2. szám alatti székhelyén 2022. 
december 14-én 11 órakor nyilvános árverésen értékesítik az alábbi javakat: 
– 83.100 négyzetméter összfelületű kültelek – legelő, szántóföld, kaszáló –, Novák Mária Mag-
dolna és Novák Hunor (kezesek) tulajdona. 
A kikiáltási ár 205.230 lej. A kikiáltási ár a becsérték 100%-a (első árverés). 
A 2015. évi 207-es, pénzügyi eljárásra vonatkozó törvény 250. cikkelye 4. bekezdésének i pontja 
előírásai alapján felkérjük mindazokat, akik valamilyen címen jogot formálnak a fenti javakra, hogy 
értesítsék erről a végrehajtót az árverés időpontja előtt.  
Akik érdekeltek a vásárlásban, jelenjenek meg az árverésen a megszabott helyen és időben, és 
legalább egy nappal az árverést megelőzően nyújtsák be a következő iratokat: vásárlási ajánlat, 
a kikiáltási ár 10%-át kitevő részvételi díj kifizetését igazoló irat – a pénzt a Szászrégeni Kincstárba 
az IBAN RO64TREZ477506701XXXXXXX számlára kell átutalni, adószám 4322653, címzett a 
Szászrégeni Adó- és Pénzügyi Osztály – fizetési nyilvántartási szám 82630032200000000000139 –, 
vagy mutassanak be banki garancialevelet a kikiáltási ár 10%-áról; az ajánlattevőt képviselő sze-
mély meghatalmazása, romániai jogi személyek esetén a Cégbíróság által kibocsátott bejegyzési 
okirat másolata, külföldi jogi személyek esetén a bejegyzési okirat román nyelvű fordítása, romá-
niai magánszemélyeknek a személyazonossági igazolvány másolata, ahhoz, hogy a megszabott 
helyen és időben részt vehessenek az árverésen.  
Jelen hirdetés kifüggesztésének időpontja: 2022. november 24. A hirdetést kifüggesztik a Szász-
régeni Adó- és Pénzügyi Osztály székhelyén, a Szászrégeni Polgármesteri Hivatalban, valamint 
megjelenik a pénzügyminisztérium honlapján. Bővebb felvilágosítás a 0265/512-592-es telefon-
számon (adóbegyűjtő és végrehajtó iroda).  
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• 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 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• 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 
• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 

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

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• 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 
• 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 - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet  

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es  

telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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