
vásárhelyen 
a helyzet változatlanCsíksomlyóról hazatérőben szegezte nekem akérdést budapesti ismerősöm, aki kíváncsi ésalapos médiafogyasztóként aziránt érdeklődött,hogyan is állnak dolgaink itt, Vásárhelyen, kü-lönös tekintettel a 2020-ban esedékes hely-hatósági választásokra.
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Mit árul el rólad 
a fészbukos profilképed?

☻Ha a pároddal közös képetteszel ki: az egész világtudomására akarodhozni, hogy érzelmifüggőségben élsz;még zsenán-sabb, ha a má-sik nem közösképet tesz ki
☻Ha a ku-tyáddal kö-zös képet te-szel ki:ugyanaz ku-tyával; mégzsenánsabb, haa kutya nem kö-zös képet tesz ki
☻Ha egy virágot te-szel ki: rossz embernem lehetsz, de normális se

Maros megyei hetilap
Új sorozat, XII. évfolyam // 22. szám  // május 31–június 6. // Megjelenik csütörtökön // 12 oldal // ára: 1,5 lej

háromszék legmagasabb
műemléktemplomaA templom Nagybölön falurészben állott,ugyanis egy 1512-ben keltezett perlevél anagybölöni Szent Katalin egyházat említette.Egyházi adatok szerint a ma is ismert, Kiráj-szabadja határrészt Izabella királyné adomá-nyozta Bölönnek. 

6-7. old. // éPíTETT ÖRÖKSéGÜNK

A KÖZPONT 
a keresztény-konzervatív értékek
iránt elkötelezett, pártfüggetlen 

sajtóorgánumként 
csak a kiadó saját anyagi 

áldozatvállalására támaszkodva 
jelenik meg, nem élvezi egyetlen 

politikai-gazdasági érdekcsoporthoz
köthető alapítvány anyagi 

támogatását sem, kizárólag 
AZ OlvASóK hűSéGéRE SZáMíT.

„A bor is olyan, mint az
asszony: kinek tetszik, 
kinek nem”A Kis-Küküllő mente évszázadok óta híres aboráról és ma sincs ez másként. Lelkes emberekdolgoznak azon, hogy ha kisebb mennyiségbenis, de jó minőségű borokat állítsanak elő, ame-lyekkel néhány éve versenyeken is szerepelnek. 

4. old. // INTERJÚ

Kovács megvédené 
az Eb-címét IbizánA marosvásárhelyi 20 éves Kovács Szabolcs meg-védené Eb. címét a 2018-ban Ibizán megrende-zendő tereptriatlon és a terepduatlon Európa-bajnokságon, miután a tavaly Marosvásárhelyensorra került Terepduatlon Európa-bajnokságonaranyérmet szerzett az U-23-as kategóriában.

12. old. // SPORT

Marosvásárhely szabad királyi városi rangra emelésének 400. évfor-
dulójára, 2016-ban nem sikerült, de úgy tűnik, idén végre leleplezik
Bethlen Gábor fejedelem szobrát a Rózsák Terén. Ezzel egyidőben
újabb szobra lesz a városnak: az Erdélyi iskola szoborcsoport a
Győzelem Térre kerül.

Bethlen Gábor-szobor áll
majd Marosvásárhely főterén  



végül kisimul minden
ránc – könyvbemutató A marosvásárhelyi, kö-vesdombi unitárius temp-lomban a június 3-án, va-sárnap délelőtt 10 órakorkezdődő istentisztelet ke-retében mutatják be SándorSzilárd jobbágyfalvi– nyá-rádszeredai unitárius lel-kész Végül kisimul mindenránc című verseskötetét,amelyet N. Kiss László néhailupény-vulkáni és tordaiunitárius lelkész emlékénekajánlott. A könyvbemutató-val egybekötött istentiszte-letet a Tiberius vonósnégyesfellépése teszi ünnepélye-sebbé. Az együttlétre fele-kezettől függetlenül mindenérdeklődőt várnak.
Rendkívüli 
fesztiválzáró 
hangverseny Rendkívüli vokálszimfo-nikus hangversennyel zárulmájus 31-én, csütörtököna XLVIII. MarosvásárhelyiZenei Napok rendezvény-sorozata. A fesztiválzárókoncert 19 órakor kezdődik

a Kultúrpalota nagytermé-ben. Vezényel AlexandreMyrat franciaországi kar-mester, fellép Borsos Edithszoprán, Cristian Mogoşantenor, Florin Estefan basz-szus, közreműködik a Ma-rosvásárhelyi Állami Filhar-mónia vegyes kara és szim-fonikus zenekara. Műsoron:J. Haydn – Teremtés – ora-tórium. A hangversenyre a31-es számú bérletek érvé-nyesek.
vincze lászló kiállítása Újra itthon állít ki a ma-gyarországi Sárándon élő,művészetét Debrecenbenkiteljesítő Vincze László. Azelsősorban grafikusként is-mert, sokoldalú alkotó Át-menetek című kiállítása jú-nius elsején, pénteken 18órakor a marosvásárhelyiBernády Házban nyílik meg.Vincze László művészi pá-lyája közel négy évtizedeMarosvásárhelyen indult.Tavaly, 60. születésnapja al-kalmából jubileumi tárlatonlépett a debreceni közönségelé, ezt az inkább jövőbe,mint múltba tekintő kiállí-

tást láthatják most a ma-rosvásárhelyiek. A szellemesötletekből ki nem fogyó, kí-sérletező kedvű, Holló Lász-ló-díjas képzőművész mun-kásságát Nagy Miklós Kundművészeti író méltatja.
Kortárs Mátyás-
történetek – pályázat A Látó szépirodalmi fo-lyóirat rövidpróza-pályáza-tot hirdet Kortárs Mátyás-történetek címmel fiatal al-kotóknak. A lap szerkesz-tőiből álló zsűri ismert Má-tyás-mesék mai átirataitvárja, legtöbb 10.000 ka-rakter terjedelemben. A leg-jobb írás szerzője ingyene-sen vehet részt a Látó szi-lágybagosi táborában au-gusztus 16-19. között. A leg-jobb szövegeket a Látó ok-tóberi számában közlik. ALátó-tábort először tavalyszervezték meg 30, külön-böző országokból érkező fi-atal alkotó részvételével.Beküldési határidő: június25., 12 óra. Korhatár: 18-35 év. A pályázatokat a
kortarsmatyas@gmail.comcímre várják.
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Kos: Nem lesz oka panaszra, ami az anyagiakatilleti. Úgy vonzódik önhöz a pénz, mint mágnesa vashoz, a most befolyó összegből akár tarta-lékot is képezhet. Ha képes lesz a dicséretre ésa megbocsátásra, akkor sokkal könnyebben el-érheti a célját. 
Bika: A héten az sem igaz, amit kérdeznek,ezért semmilyen ígéretre ne vegyen mérget.Pénzügyek terén fő az óvatosság, bevásárolnicsak listával induljon, így elkerülheti, hogyolyasmire adjon ki, amire igazán nincs szüksége. 
Ikrek: Kellemetlen érzések keríthetik hatal-mukban, különösen, ha munkáról, megélhetés-ről, karrierről van szó. A munkahelyén bizony-talan helyzet alakulhat ki, és az is előfordulhat,hogy felettese egy vitás kérdésben nem ad ön-nek igazat. 
Rák: A héten még a levegővétel is hizlal, ezértfontos, hogy odafigyeljen a táplálkozására, ésjót tenne önnek, a testmozgás. Ha diétát fon-tolgat, most kezdje el, mert kisebb erőfeszítés-sel ragyogó eredményt érhet el. Hajlamossáválhat a túlzásokra, főleg akkor, ha munkáról,megélhetésről van szó.
Oroszlán: A munkahelyén olyan eseményektörténnek, amelyek miatt talán álmatlanul for-golódik éjszakánként az ágyban. Szedje összemagát, koncentráljon a feladatára, így elkerül-heti, hogy hibázzon, és ez miatt az állása ve-szélybe kerüljön.
Szűz: Ragyogó a hét állásváltoztatásra, illetvea meglévőben olyan eredményt érhet el, hogyirigyeinek száma hirtelen a sokszorosára nőhet.Felettesével olyan dolgokat is megbeszélhet,amelyre eddig nem volt példa, és ez az őszintediskurzus lelkileg közelebb hozza önöket egy-máshoz. 
Mérleg: Kollégákkal szemben tartson háromlépés távolságot, így elkerülheti a csalódást. Havalamit nem ért, nem szégyen, ha többször el-magyaráztatja. Megtörténhet, hogy tartozik azördögnek egy úttal, és kétszer fáradhat. 
Skorpió: A szerelmi kapcsolatokra a kiábrán-dulás lehet a jellemző, míg gyermeke miatt alelke csordultig van szeretettel. Talán csemetéjemiatt egészségügyi intézménybe kell látogatnia,illetve gyermeke félelmét az ön határozott ésbátorító szavai eloszlathatja. 
Nyilas: A munkában érhet el sikereket, illetvevégére tud járni egy olyan ügynek, amelyek mi-att hosszabb ideje feszültek lehettek a nappalaiés az éjszakái. A szerelemi kapcsolat jövőjeszempontjából fontos lépésre kerülhet sor,amely miatt szemére ismét felkerülhet a rózsa-színű szemüveg. 
Bak: Megtörténhet, hogy a munkahelyén olyanesemények történnek, amikor az állását veszélyfenyegeti. Ezért ha kell, akkor küzdjön, és hakell, vessen be olyan trükköket is, amitől a fe-lettese úgy érezheti, ön pótolhatatlan.
vízöntő: Hirtelen érheti a felismerés, hogy amieddig fontos volt, amitől úgy látta, új utakraléphet, és olyan területen próbálhatja ki magát,amelyben csak elméletben tehetett próbát, mégsem valósulhat meg. Nem a saját, mint inkábbolyan emberek hibájából, akikkel a közlemúlt-ban kötött ismeretséget. 
halak: Füllentésért nem kell a szomszédbamenni. Hajlamossá válhat tényként előadnimindazt, amiről csak álmodozik, és ez miattmég megütheti a bokáját. De megtörténhet azis, hogy csalódást okoz egy olyan személy, aki-ért sokat fáradozott.

NÉVNAPOK |
Május 31. Petronella, Angéla
Június 1. Tünde, Konrád
Június 2. Kármen, Anita
Június 3. Klotild, Tilda
Június 4. Bulcsú, Tormás
Június 5. Fatime, Valéria
Június 6. Norbert, Cintia

Alapítási év: 2006.
Megjelenik csütörtökön.

Kiadó: Medical Publicity Kft.ISSN 2069 – 900X
lapigazgató:Gergely Zoltán
Szerkesztő: Pál Piroska

Főmunkatárs: Szentgyörgyi László
Munkatársak: Czimbalmos Ferenc-AttilaMolnár TiborNagy-Bodó TiborNemes Gyula

Keresztrejtvény-szerkesztő:Hideg András 

IMPRESSZUM

HOROSZKÓP |

A megjelent írások nem fel tét lenül
a szer kesz tő ség véle ményét tük -
rözik!  // Szer kesztőségünk fenn -
tartja a jo got, hogy a be érkezett
le velek és más féle írások köz -
léséről döntsön. // Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk
vissza!

lapunk előfizethető 
Maros megye összes  

postahivatalában 
(katalógusszám: 15429),

vagy a szerkesztőség 
Rózsák tere 16. szám 

alatti székhelyén .
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Az ideiglenesen megüre-sedett szerződéses állás be-töltéséhez a pályázóknakteljesíteniük kell a módo-sított és kiegészített 2011.évi 286-os számú kormány-határozatban jóváhagyottkeretszabályozás 3-as cik-kelyében előírt feltételeket.
- 1 szakfelügyelői állás

Sajátos feltételek:
- oklevélszerzéssel zárt

felsőfokú tanulmá-
nyok a gazdaságtudo-
mányok területén 

- legalább 5 éves régi-
ség a szakterületen 

A versenyvizsgát a Ma-rosvásárhelyi PolgármesteriHivatal székhelyén (Győze-lem tér 3. szám) szervezik,és magába foglal:- Írásbeli vizsgát- Interjút
A versenynaptár:- 2018. június 7., 12 óra– a jelentkezési iratcsomók

benyújtási határideje- 2018. június 14., 10 óra– írásbeli vizsga - 2018. június 20., 10 óra

– interjúA versenyvizsgához szük-séges iratok jegyzéke és abibliográfia megtalálható azintézmény honlapján, awww.tirgumures.ro elérhe-tőségen.További információk aMarosvásárhelyi Polgármes-teri Hivatal (Győzelem tér3. szám) 85-ös számú szo-bájában, valamint a ver-senybizottság titkáránál a0265-268.330-as telefon-szám 110-es mellékén igé-nyelhetők. 
dr. Dorin Florea 

polgármester

MAROSváSáRhElY MEGYEI JOGÚ váROS
versenyvizsgát szervez ideiglenesen megüresedett állás betöltésére 

a Közterületfelügyelő szakhatóság keretében működő 
városi, köztisztasági és környezetvédelmi tevékenységek osztályra

168.



Csíksomlyóról hazatérő-ben szegezte nekem a kér-dést budapesti ismerő-söm, aki kíváncsi és ala-pos médiafogyasztókéntaziránt érdeklődött, ho-gyan is állnak dolgainkitt, Vásárhelyen, különöstekintettel a 2020-ban ese-dékes helyhatósági vá-lasztásokra.  Meglepetésemre is-merte Soós Zoltán nevét, aki az RMDSZ polgármester-jelöltjeként mérette meg magát 2016-ban, s akiről aztis tudni vélte, hogy múzeumi igazgatóként eredményesmunkát végez. Értetlenségének adott hangot, amikorelmondtam, a választások után szinte teljesen ejtettéka „szövetségi” vezetők, s egyelőre semmi jele annak,hogy neve szóba jöhetne, amikor az RMDSZ jövendőpolgármesterjelöltjének személyéről döntenek majd. Ama kérdésére, hogy ha nem ő, akkor ki, sajnosnem tudtam a választ. Pedig, ha jól meggondolom,most már lassan ideje lenne előállni a polgármesterjelöltnevével, hisz a ciklus felénél tartunk. Nem kell ahhozpolitikai tanácsadónak lenni, hogy megállapítsuk: aválasztásig hátralevő időt arra kellene használnia azRMDSZ-nek, hogy felépítse az esélyes jelöltet – legyenaz bárki. Ha egyáltalán komolyan gondolják, hogyesélyes jelöltre van szükség. Az előzmények ismeretébenkételyeink akár jogosnak is nevezhetők. Egyértelműnek tűnik – már csak a hivatallal járógyakori közszereplés lehetőségének okán is –, hogy azalpolgármesterség kiválóan alkalmas lehetne egy esélyesjelölt személyének ismertté tételére. Józan parasztiésszel azt gondolnánk, hogy ezt az RMDSZ-ben is ha-sonlóan látják. És ennek megfelelően cselekednek. Denem. Ha így lenne, akkor feltehetőleg nem a jelenlegi sze-mély töltené be az alpolgármesteri tisztséget. Abbanegyezzünk meg, Makkai Gergely nem az a személy –már csak életkoránál, habitusánál fogva sem –, akinekesélye lehetne győzni. Egy Florea-szerű vetélytárssalszemben különösképpen nem. Vagy nem is a győzelem a cél? Csak szemfényvesztés,figyelemelterelés a kampányidőszakban mutatott kincs-tári optimizmus, a mímelt elszántság, s a háttérbenmár meg- és kiegyeztek? Volt már erre példa. Gondoljunkcsak a 2000 utáni, a jelenlegi polgármesterrel szembeniszégyenteljes és demoralizáló hatású vereségek soro-zatára. Amelyekért soha senki nem vállalta a felelősséget,mi több: soha senkit nem vontak felelősségre.   Ismerősöm érdeklődésére, ha nem akarom megkerülnia választ, márpedig eszem ágában sincs, azt kell mon-danom: Vásárhelyen a helyzet változatlan. Változatlanulrossz. Véleményem szerint.
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Szentgyörgyi László

Vásárhelyen a helyzet változatlanBethlen Gábor-szobor áll majd Marosvásárhely főterén
Marosvásárhely szabad királyi városi rangra emelésének 400. évfordulójára,
2016-ban nem sikerült, de úgy tűnik, idén végre felállítják Bethlen Gábor
fejedelem szobrát a Rózsák terén. Ezzel egyidőben újabb szobra lesz a városnak:
az Erdélyi iskola szoborcsoport a Győzelem térre kerül.

A szerdai tanácsülésenelfogadták a két szobor fel-állításáról szóló határozatot.Ennek értelmében a feje-delem szobrát a város köz-ponti részén, az Orange üz-lettel egyvonalban állítjákfel. A szobor a virágóra felefog nézni, így bezárva a főtérközponti terét. „Ezzel a dön-téssel egy időben elkezdőd-nek a hivatalos szerződés-kötések a szobor megfor-málójával, illetve kiöntőjé-vel, és amint a munkálatokelkészülnek, a szoborava-tásra is sor kerülhet” – tu-datta közleményben azRMDSZ városi szervezete. A kőmás kiválasztását pá-lyázati felhívás előzte meg,ahol a nyolc alkotás közülvégül Harmath István művelett a befutó. Igaz, a köz-szemlére állított nyolc ma-kettet a közönség egészenmásként rangsorolta,  a szé-kelyudvarhelyi származásúművész munkája még csakdobogóközelbe sem került.A városházi szavazáson is

csak a művészek álltak kiHarmath István munkájamellett. A tanácsosoknak,műépítészeknek és továbbivárosházi alkalmazottaknaka Deák Árpád munkája tet-szett a legjobban. Az em-berek gnómnak tartják Har-math Bethlenjét, főkéntcsimbókos frizurája miatt,a művészek pedig azt vall-ják: ilyen volt maga a feje-delem.
Az alkotórólHarmath István Székely-udvarhelyen született,  je-lenleg Marosvásárhely test-vérvárosában, Baján él, ta-nár és az ottani művészéletegyik legaktívabb tagja. Aligmúlt negyvenéves, de máriselmondhatja magáról, hogyszámos magyarországi éserdélyi emlékmű éstérplasztika megvalósítója.Sepsiszentgyörgyön a SzentGyörgy-kompozíció, Nagy-váradon Boldog BogdánffySzilárd, illetve Pázmány Pé-

ter szobra, Baján Wass Al-bert, Zsuffa István, II. JánosPál pápa, Mészáros Lázármellszobra, dr. Belon Gellértemléktáblája, Budapestena Lobogás című jelképesemlékmű és mindmáig leg-népszerűbb munkája, a grófTisza Istvánról készítettegész alakos szobor.
A Bălcescu -szobrot
elköltöztetikA határozat szerint az Er-délyi iskola szoborcsoportota Győzelem téren állítjákfel, a mostani Nicolae Băl-cescu-szobor helyén. Azutóbbi alkotást más hely-színre szállítják majd,amelyről egy következő ön-kormányzati ülésen születikdöntés. Bár a Szabad Em-berek Pártjának tanácsosa,Pápai László Zsolt azt a ki-egészítését javasolta a ter-vezetnek, hogy a Bălcescu-szobrot a Nicolae Bălcescuutcába helyezzék át, a mó-dosítást nem szavazták meg

az önkormányzati képvise-lők. Claudiu Maior, a polgár-mester tanácsadója koráb-ban a közösségi oldalán mu-tatta be az Erdélyi iskolaszoborcsoport nyertes al-kotását, kis szöveg kísére-tében. Ebből kiderül, hogya felvilágosodás-kori románkulturális mozgalom tagja-inak emléket állító szobor-csoportról készülő emlék-művet Vasile Grama fogjaelkészíteni. A szoborcsoportPetru Maior, Samuil Micu,Gheorghe Șincai és Ioan Bu-

dai Deleanu alakját ábrá-zolja majd.  A szobrok ma-gassága  2,6 méter lesz ésa háttérként szolgáló boltívmagassága eléri a 4-6 mé-tert. Közismert, Marosvásár-helyen az utóbbi két és félévtizedben a szobrok „nem-zetiségük” alapján küzdöt-tek meg, a bevett szokásszerint, ha az egyik etnikumsaját szobrot kért, rögtön amásik is előrukkolt a magakívánalmával.
Pál Piroska 
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– Mikor és hogyan kezdett
el szőlőtermesztéssel, bor-
készítéssel foglalkozni?– A szőlővel, borral kü-küllő-mentiként állandókapcsolatom volt már gyer-mekkorom óta. A termelő-szövetkezeti szőlőbe édes-anyám gyakran elvitt, aholki volt osztva családonkénta „parcella”, és én is segí-tettem kapálni, metszeni.Tehát volt fogalmam a sző-lőről, a borról, 1977-től pe-dig mindig volt házi borom20-30 litertől 1000 literig.1990-ben, mikor felbomlotta téesz, kötelező módon ki-osztották a szőlőket, mi iskaptunk 1600 négyzetmé-ternyit, amit meg is művel-tünk. Innen kezdve kezdtemel aztán szakszerűen fog-lalkozni a borral.

– Melyek a Kis-Küküllő
mente domináns szőlőfajtái,
illetve telepítenek-e újakat?– Valamikor a fehér le-ányka volt a domináns, ké-sőbb jelentek meg a mus-kotály, a rizling – az olaszés a rajnai –, a tramini, aszürkebarát. Ezek a klasszi-kus szőlők, amik legalább100 éves múltra tekintenekvissza a Küküllők mentén.Mostanában jelentek megúj fajták, mint például acserszegi fűszeres, a zenit,a zöld veltelini, de csak folt-szerűen, apró kis parcel-lákban.
A borok minősége 
évről-évre javul

– Ön a Kis-Küküllőmenti
Szőlészeti Társulás egyik osz-

lopos tagja. Hogyan indultak
a borversenyek?– Az 1990-es években dr.Csávossy Györgynek a vidékszinte minden magyar ag-rármérnöke segített, hogymegírja az Erdély szőlőhe-gyeiről szóló könyvét, köz-tük én is. Abban az időbenmutattam neki egy boro-mat, amit jónak tartottam.Azt kérdezte: hogy tudsz teilyen jó anyagból ilyen po-csék bort csinálni? Ez na-gyon meglepett. Ő javasoltaaztán, hogy indítsunk egyborversenyt, ahol megta-nulhatjuk, hogy mi a jó ésmi a rossz bor. Ennek egyideig ő volt a szervezője ésfőbírája. Az első versenyen1997-ben 40 bor szerepelt,amiből a mostani kritéri-umrendszer szerint 10hogyha megütné a minőségminimumát. 30 olyan volt,hogy a versenybe bement,de csak azért, hogy legyenösszehasonlítási alapunk.A zsűrizés, bírálás a közön-ség előtt történt. Akkor Csá-vossy megkóstolta minde -niket, és elmondta  a véle-ményét. A szőlészeti társu-lást 2004-ben alapítottuk,elnöke Sütő Árpád, majd tízévre rá a borrendünk ismegalakult.

– Hogyan látja, hasznosak
voltak a borversenyek? Ész-
lelhető minőségi javulás?– Már az első versenyek-től kezdve a borok minőségesokat javult, az átlag zsűri-zési pontszám évről-évreemelkedett. Például az idéni22. balavásári versenyen316 bor szerepelt. Ezt már

egyetlen zsűri nem tudtalekóstolni, ezért egyszerrenégy működött, és általábanelégedetten nyilatkoztak atavalyi termésről. Azt mond-ták sokan, hogy 20 éve visz-szajáró emberként azt ta-pasztalják, hogy a borokminősége egyre inkább ja-vul. A zsűri fele erdélyi bor-szakértőkből áll, a másikfele meg nagyon híres ma-gyarországi szakemberek-ből, akik a borászatban éltékle eddigi életüket. Reméljükés hisszük, hogy a balavásáriborverseny zsűrizési krité-riumrendszere megfelel anemzetközi szintnek. Elő-fordul, hogy egy bor példáulDicsőben aranyat kap, ná-lunk csak ezüstöt, de hát abor is olyan, mint az asz-szony, kinek tetszik, kineknem. Most már akkora volta borverseny közönségsi-kere, hogy kinőtte a termet,amibe eddig tartottuk a ren-dezvényt, jövőre bővítenünkkell.

„A boraink 
vegyszermentesek”

–Hogy áll ma a szőlőter-
mesztés a térségben?– A szőlőtermesztés nap-jainkra kettészakadt: vannaka szőlőszerető emberekneka párezer négyzetméteresparcelláik, 10-20-30 ári, rit-kán emelkedik hektár fölé,valamint a másik: a vállal-kozásszintű borászat, amelysaját szőlőterülettel, sajátfeldolgozó kapacitással mű-ködik. Ezek javarészt külfölditőkével indultak, a telepítésimód pedig a rekonverzió,amit sajnos nem tudtunkeléggé kihasználni. Létezikolyan Európai Uniós törvény,amely szerint ott, ahol szőlővolt, újra lehet telepíteni,hogyha nem vették ki a ka-taszterből, és az EU annyieurót ad, ami bőven elégarra, hogy termőre fordul-junk. Amint mondtam, eléggéelhanyagoltuk ezt a lehető-séget, és mai napig hanya-

goljuk, pedig még lenne rálehetőség. 
– Ön szerint van jövője a

Küküllő-menti szőlőtermesz-
tésnek, borászatnak?– A borversenyt azért hoz-tuk létre, hogy mentsük afejsze nyelét, mert láttuk a90-es évek közepétől a sző-lőterületek tragikus csökke-nését. Aki szereti a bort ésborral foglalkozik, apró kisvállalkozásként működteti asaját kis pincéjét, és lassanmár nem az a cél, hogy ki-dobják a szőlőket, hanempótolják a hiányokat. Kendenpéldául több fiatalember ösz-szeállt és egy közös pincétcsinált, ahol közösen érté-kesítik a borukat, tehát van-nak dolgok, amik előre mu-tatnak. Nagy előnyünk, hogyaránylag közel van hozzánkMarosvásárhely, de Segesvárés Szováta is és ma már so-kan előnyben részesítik akézműves borokat a karcsú-sított, „tökéletes” borokkalszemben. A mi picit hibásborainknak az az előnyük,hogy teljesen vegyszermen-tesek. Mára már kialakultmindenikünknek egy klien-túrája, aki a borunkat fo-gyasztja. Óvatos optimizmus-sal azt állítom, hogy van jövőezen a téren. Kérdezett: 

Nemes Gyula

„A bor is olyan, mint az asszony: kinek tetszik, kinek nem”
A Kis-Küküllő mente évszázadok óta híres a boráról
és ma sincs ez másként. lelkes emberek dolgoznak
azon, hogy ha kisebb mennyiségben is, de jó minőségű
borokat állítsanak elő, amelyekkel néhány éve ver-
senyeken is szerepelnek. Miklós Gyula agrármérnököt
a térségben domináns szőlőfajtákról, a borversenyek
hasznosságáról és a jövőbeni kilátásokról kérdeztük. 

Névjegy:

Miklós Gyula a Dicső-
szentmárton melletti Kü-
küllődombón született
1953-ban. Az elemi osz-
tályokat Dombón, a kö-
zépiskolát Dicsőben vé-
gezte. Agrármérnöki ok-
levelet 1977-ben szerzett
Kolozsváron az Agrár-
tudományi Egyetemen.
Több mint negyven éve
foglalkozik szőlőtermesz-
téssel, borászattal.
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Társas magányuk nagyvalószínűséggel különbözőgyerekkori élményeinkkelmagyarázhatóak. FranklinDelano Roosevelt egy mil-liomos fiaként, 1882-benegyből beleszületett a jó-létbe és az őt szerető csa-ládba. Alkalmazottak seregeleste minden kívánságát,szülei soha, egy ujjal semnyúltak hozzá, ha rossz fáttett a tűzre. Boldog gyerek-korát egy mákszemnyi felhősem árnyékolta be. Nyilvánennek köszönhette azt a kü-lönös képességét, hogymegnyerő magabiztosságá-val optimista légkört tudottteremteni maga körül. Apjakorai halála után távoli ro-konát, Theodore Rooseveltelnököt tekintette példaké-pének. Hozzá hasonlóan őis hat gyereket akart, és le-endő anyjuknak Eleanort,az elnök unokahúgát, a csa-lád „rút kiskacsáját” sze-melte ki. Az ifjú Eleaonor,eltekintve előreugró fogso-rától, korántsem volt rút,de egész életére rányomtabélyegét boldogtalan gye-rekkora. Szüleit korán el-vesztette, de amíg éltek,mást sem hallott anyjától,mint hogy milyen csúnya.Egyedül az apja szerette,aki viszont halálra itta ma-gát.
Tizenkét évig 
gyerekeket szültEsküvőjükön sem ő volta központ, hanem a nagy-bátyja, az Egyesület Államokelnöke, akiről csípős nyelvűlánya meg is jegyezte: „Min-den esküvőn a papa akarlenni a menyasszony, ésminden temetésen a holt-test”. Házasélete úgy kez-dődött, hogy anyósa béreltházat a fiataloknak – átjá-rással a sajátjába -, ő is ren-dezte be, Eleanor véleményesenkit sem érdekelt, még abútorokat sem merte átren-dezni. Kötelességtudóanmegszülte a hat gyereket,akinek a nagymama mindigelmondta, hogy „Én voltamaz igazi anyátok, Eleanorcsak kihordott benneteket”.Tény, hogy az okos, műveltEleanor nem sokat konyította gyerekneveléshez. Cse-csemő kislányát reggelenteegy kalitkában kitette az

ablakba levegőzni, kezeit azágyhoz kötözte, hogy „nenyúlhasson illetlen testré-szeihez”.Nem avatkozott bele sem-mibe, belenyugodott a csa-ládban betöltött, alárendelthelyzetébe, régi kedvtelé-seivel – a lovaglással, autó-vezetéssel – is felhagyott.Férje nélküle járt szórakoz-ni, ő pedig depressziósanült otthon, a gyerekekkel.Lassan elmúlt a szerelem,magára maradt. Beletörő-dött, hogy nem illenek ösz-sze. Egy csinos, életvidám,vonzó férfi és egy gátlásos,visszahúzódó nő, aki a gye-rekszülésen kívül semmimásra nem alkalmas.
Főhivatásos 
politikusfeleségEleanor alárendelt hely-zete akkor változott meg,amikor 1911-ben férjét be-választották New York államszenátusába. A semmiheznem értő feleségről kiderült,hogy politikusfeleségneknélkülözhetetlen. Fáradha-tatlan volt, még értelmestanácsokat is tudott adniférjének. Önbizalma meg-nőtt, újra megtanult autótvezetni. Ami pedig a sze-relmet illeti? Egyszer aztmondta felnőtt lányának,hogy „A szex egy teher, amitel kell viselni”. Hatodik gye-reke után úgy érezte, elegettett kötelezettségeinek, márnem kell több „terhet” elvi-selni. Franklin azonban túlsármos és szenvedélyes férfivolt ahhoz, hogy lemondjona testi örömökről, és össze-szűrte a levet a nála tizen-kilenc évvel fiatalabb tit-kárnőjével. Lucy Mercer egyelőkelő, régi, de elszegénye-dett család feltűnően széplánya volt, egy ideig Eleanortitkára és bizalmasa. AmikorEleanor rájött a viszonyuk-ra, válni akart, ezzel férjeis egyetértett, nem úgy acsalád. Saját anyja is meg-fenyegette a fiát, hogy haelválik, egy centet sem fogkapni tőle. Tanácsadói pedigfigyelmeztették: feleségévelleghatékonyabb segítőtársatveszítené el. Így aztán együttmaradtak. Feleségénekegyetlen kikötése volt: többénem találkozhat Lucyvel.Ezután viszonyuk gyökere-

sen megváltozott. A szere-lem átalakult politikai szö-vetséggé. Eleanor sebzettönérzetére jótékonyan ha-tott a független életmód,már az anyósával is bátranszembeszállt. Attól kezdve,hogy férjét alelnökének vá-lasztotta a Demokrata Párt,aktívan bekapcsolódott akampányba, már azzal semtörődött, hogy új, csinos tit-kárnő, Marguerite LeHandtűnt fel férje oldalán.
lebénult férje 
gyámolítójaEgy váratlan sorscsapásújból átrendezte a kapcso-latukat: Franklin gyermek-paralízist kapott, deréktóllefelé teljesen megbénult.Eleanor, aki mindig azt hitte,hogy kettőjük közül ő a gyá-moltalanabb, most előszörérezte, hogy szüksége vanrá a férjének. Olyan erőfor-rásokat fedezett fel magá-ban, amelyek őt is meglep-ték. Kiváló ápolónő vált be-lőle: katéterezet, mosdatta,öltöztette magatehetetlenférjét, átvette a családi gaz-dálkodás irányításait, a szü-lői terhek apai részét is, ésarra biztatta, ne adja fel po-litikai ambícióit. Szerencsé-re Franklint most sem hagy-ta el veleszületett optimiz-musa, és nemcsak visszatérta politikai életbe, hanem1933-ban őt választottákmeg az Egyesület Államokelnökének. Ekkor hozta alegjobb formáját: reform-jaival talpra állította az or-szágot, a Pearl Harbort értjapán támadás után belépetta világháborúba, és tánto-ríthatatlanul küzdött a ten-gelyhatalmak ellen, miköz-ben négy választáson ara-tott győzelmet, egyedülál-lóként az elnökök sorában.Bámulatos teljesítmény egyderéktól lefelé mozgáskép-telen, kerekesszékben élőférfitől, de ebben oroszlán-része volt felesége fáradha-tatlan munkájának és ki-tartásának. Eleanor harcolta polgári és emberi jogokért,1928-ban ő volt a legismer-tebb női politikus Ameri-kában. A First Lady szerep-körét nem túlzottan rajon-gott, de rájött, hogy ez sajátmunkájának is hasznára vá-lik.

Az utolsó 
megpróbáltatásÚgy tűnt, a házaspár meg-találta az összhangot közösmunkájukban. Ha voltak isillúziói Eleanornak, hogy fér-je legalább szeretetet éreziránta, hamar szertefoszlot-tak. Az elnök nem vált im-potenssé, Missynek becézetttitkárnője, Marguerite Le-Hand a szeretője volt. Elea-nor nem bánta, még kedvelteis a lányt, aki imádta a férfit,és egész életét neki szentelte.1941-ben azonban agyvér-zés bénította meg, 1944-benmeghalt. Eleanor is megta-lálta a társát, Lorena Hickokleszbikus újságírónő szemé-lyében. Kapcsolatukat tit-kolták, csak Eleanor halálaután került napvilágra ket-tőjük levelezése, amely har-minc éven át tartó szerelmiviszonyukról lebbentette fela fátylat. Eleanor ennek kö-szönhette, hogy magánéle-tileg összeszedte magát, és

politikai karrierje szárnyalt.Az utolsó nagy megpróbál-tatása még hátra volt. Férjeegy hónappal a világháborúbefejezése előtt halt meg,hatvanhárom évesen, agy-vérzésben. Felesége ekkorszembesült a rideg valóság-gal, hogy egykori szeretője,Mercer többször találkozotta férjével, akit Eleanor tá-vollétében a Fehér Házbanrendezett fogadásokra ismeghívott olykor. Halála pil-lanatában is ott volt mellette.Ráadásul a titkos találkákszervezésében nemcsak azegész titkosszolgálat, hanemAnna lánya is közreműkö-dött. Anna árulását soha nembocsátotta meg. Magánéleteromokban hevert, de emeltfővel távozott a Fehér Házból,töretlenül folytatta munkájátmint az ENSZ amerikai kül-dötte, majd a szövetség Em-beri Jogi Bizottságának el-nöke. 1962-ben halt meg,hetvennyolc éves korában.
Timár Tímea

Szerelmi rulett a Fehér házban 
– Franklin D. Roosevelt egykori amerikai elnök
A férj Amerika egyik legnépszerűbb, négyszeres elnöke, felesége az emberi
jogok bajnoka: a világ First ladyje. látszólag boldog házasságuk valójában
válságos: a férjnek szeretője van, felesége a politikába menekül, leszbikus kap-
csolatban vigasztalódik.

MAROSváSáRhElY POlGáRMESTERI hIvATAlA
versenyvizsgát hirdeta Helyi adó- és illetékügyiigazgatóság Adóellenőrzésiosztályára, a következő vég-rehajtói köztisztviselői ál-lások betöltésére:- I.szintű, legfelsőbb szak-mai fokozatú felügyelő- I.szintű, fő szakmai fo-kozatú felügyelő- I.szintű, asszisztens szak-mai fokozatú felügyelőA versenyvizsgára az in-tézmény székhelyén (Ma-rosvásárhely, Győzelem tér3. szám) kerül sor 2018.július 3-án 10 órától – írás-beli vizsga. Az interjú időpontja akésőbbiekben kerül kihir-detésre.A jelentkezési iratcso-mókat 20 napon belül lehetbenyújtani, azután, hogy afelhívás megjelenik Romá-nia Hivatalos KözlönyénekIII. fejezetében, és a 2008.évi 611-es számú kormány-

határozat 49-es cikkelyé-nek 1-es bekezdésénél elő-írt okiratokat kell tartal-maznia.A meghatározott bibli-ográfiát, illetve a munka-köri leírásban megszabottfeladatköröket az intéz-mény székhelyén és hiva-talos honlapján (www.tir-gumures.ro) teszik közzé.Az iratcsomók átvételérevonatkozó tájékoztatás éskapcsolattartás: Marosvá-sárhely, Győzelem tér 3.szám, 85-ös szoba, 0265-268.330-as telefonszám110-es mellék, vita.ibo-lya@tirgumures.ro, kap-csolattartó Vita Ibolya ta-nácsos.
dr. Dorin Florea 

polgármester
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háromszék legmagasabb
műemléktemploma

(folytatás előző lapszámunkból – befejező rész)

Bölön eredetileg két település, Nagy- és Kisbölön
egybeolvadásából alakult ki. A templom Nagybölön
falurészben állott, ugyanis egy 1512-ben keltezett
perlevél a nagybölöni Szent Katalin egyházat említette,
amelynek papja az erdélyi vajda előtt pert indított
hidvégi Nemes Mihály ellen, az Olton levő híd vámja
miatt. Egyházi adatok szerint a ma is ismert, Kiráj-
szabadja határrészt Izabella királyné adományozta
Bölönnek, majd 1557. május másodikán kelt rende-
letében arra intette Sepsiszék törvénybíráit, hogy
Nagybölön kiváltságait tartsák tiszteletben. Az 1567.
évi Regestrumban Bölön százharminc kapuval sze-
repelt, és eszerint népesebb volt, mint az akkor száz-
huszonöt kaput számláló Marosvásárhely, és nagyobb
mint a Székelyföld  bármely jelentősebb települése.
E feltűnően nagy kapuszám feltehetően azzal ma-
gyarázható, hogy a két települést, Kis- és Nagybölönt
az összeíráskor már együvé számlálták. Első unitárius
papját, Sikó Györgyöt 1569-ben említették. 

EmlékeztetőA falu első románkoritemploma a XIII. századbanépült, amelynek helyére aXV. században újat emeltek.A középkori templom az1512. évi oklevél szerintSzent Katalin tiszteletérevolt felszentelve. A temploma gótikus kor alkotása, ezta csúcsíves ablakok is bi-zonyítják.A vár építési ideje EntzGéza: Székely templomerő-dök című könyve szerint aXVII. század elejére tehető,erről tanúskodik a várfalonolvasható felirat:„Az erősség és az igenszilárd torony az Úr nevé-ben a bölöni lakosság mun-kájából épült az Úr 1617.esztendejében”.A templom két bejárataelé 1776-ban portikuszokatépítettek, 1788-ban a tor-nyot magasították. A ha-rangház, a négy tágas hang-ablakkal 1804-ben készült.1720-ban az épületet és avárat tűzvész sújtotta, 1802-ben földrengés rongáltameg. 1815-ben a károkatkijavíttatták, a hajó nyugativégébe bolthajtásos karzat

épült, amelyre 1825-benorgonát szereltek.Az átalakított templomota XIX. század végén lebon-tották és klasszicista stílus-ban 1894-ben felépítettéka mai templomot.1940-ben egy újabb föld-rengés a templomot és avárat ismét megrongálta. Akárok egyrészét 1957-benjavították ki, akkor csak atemplomot és a tornyot res-taurálták.
háromszék legmagasabb
műemléktemplomaA falu 1690-ben hozottszabályzatát elsőként OrbánBalázs közölte A Székelyföldleírása című könyvében,ugyanakkor a templomrólkészült illusztrációk is ér-tékes adatként szolgáltak.A középkori templom he-lyén álló bizánci kupolásépület alapkőletételére1893. június huszonötödi-kén, felszentelésére 1895.augusztus huszonhatodikánkerült sor. Háromszék leg-magasabb műemléktemp-loma klasszicista stílusbankészült, tervezője Pákei La-jos műépítész volt.

A monumentális keleteltműemlék épület tornya hu-szonöt méter magas, amelyaz egykori templomtól nyu-gatra állt, és 1893-ig kapu-toronyként szolgált. A kőbőlkészült harangtorony több-szöri átépítés ellenére is, aharangház kivételével kö-zépkori eredetű. A harang-háznak négy tágas hangab-laka van.
Amit az 1789-ból 
származó oklevél 
tanúsít, avagy, amit a to-
ronyról még tudni kellA templom tornyát ille-tően az 1789. évi egyház-vizsgálat jegyzőkönyve em-lítést tesz arról a feljáróról,amely a védőfolyosóra ve-zetett. Erről a gyilokjárórólnyílt a torony második eme-leti ajtaja. A lőrések feltűnően szű-kek és téglalap alakúak. Azemeleteket egymástól elvá-lasztó födémnek csak a tar-tógerendái maradtak meg,viszont figyelmet érdemela torony sátortetőjénekszerkezete. Külalakja utánítélve legkésőbb is a XVIII.század végéről való. A torony délnyugatranéző oldalán, kívül az elsőemelet lőrésétől kissé jobb-ra egy kőtáblát találunk, raj-ta az alábbi, gondosan met-szett felirat:PROPUGNACULUM ET /TURRIS FORTISSIMA NO /MEN DOMINI. AEDIFI / CA-TUM OPERA INCO / RA-RUM NEOLEON [IENSIUM]AN[NO] DO [MINI] 1617GE[ORGIUS] KEOPECI.E kőtábla a jelek szerinteredeti helyén áll, ugyanisföléje egy kissé kiemelkedőépületkövet falaztak, amely

ereszként védte a feliratot.
A védőrendszer 
szerves részeGyöngyössy János a Szé-kelyföldi vártemplomokcímű könyvében tesz emlí-tést arról, hogy a keleti vár-fal mögötti udvarszint ala-csonyabb, mint a falakonkívüli földszint, és így be-lülről mérve a keleti falsza-kasz a kilenc-tíz méter ma-gasságot is eléri. Kívül egy közel tíz méterszéles 1,5-2 méter mélyárok húzódik. Egykor bizo-nyára a védőrendszer szer-ves része volt. A várfalakfelső részén, egymástólmegközelítőleg 3-3,5 métertávolságra keskeny, magaslőrések sorakoznak. A délkeleti saroktoronytólszámított tizedik és tizen-egyedik lőrés között mélyrelenyúló függőleges repedéslátszik. Ugyanitt a fal egyerős hajlattal nyugatnak for-dul. Az északi vároldal közelnyolc méter hosszúságú sza-kasza 1977-ben a földren-gés áldozata lett, de pártá-zatos pereme már az 1940-es földrengéskor megsem-misült.
A vár legnagyobb 
védőtornyaA keleti és északi oldalona várfal egységes külsőt mu-tat, és egykor egészen a ha-rangtoronyig tartott. A falperemét itt egykor fogsorospártázat díszítette. Nyomaita délkeleti védőtoronytólaz északiig mindenütt meg-találjuk.A sűrű egymásutánbansorakozó fogak a falnál vé-

konyabbak, annak udvar fe-lőli részén foglalnak helyet,míg a falperem külső sávjáthabarcsba ágyazott csere-pek fedik. Az északi oldalon áll avár legnagyobb védőtornya.Alaprajza téglalap, rövid ol-dalával a védőfalhoz illesz-kedik. A két szárnyfal nemépült szervesen össze a várf-alakkal. Mindez arra utal,hogy a tornyot utólag épí-tették a már meglévő ko-rábbi eredetű várfalhoz, amiegyébként az udvar felől isfelismerhető – akárcsak adélkeleti esetében, az északitorony belső oldalát is a ko-rábbi védőfal képezi. A földszint és a két eme-leti ajtót utólag vágták a fal-ba. Ezeket akkor falaztákbe, amikor a tornyot gabo-natárolóvá alakították. A védőfal egykor kifeléirányuló három lőrése –akárcsak a déli toronynál –ma a torony belsejébe nyílik. Az egykori védőfolyosótartógerendáinak csonkjaezen a szakaszon is föltűnik,néhány gerendafészek tár-saságában, amelyek azt bi-zonyítják, hogy a gyilokjáróegyik feljárója éppen ezenaz oldalon állt. 
Az épületet csűrnek 
is használtákAz északi torony föld-szintre és két emeletre ta-golt, mindhárom iránybanemeletenként két-két lap-pancsos lőréssel, az egészetpedig egy újabb keletűkontytető fedi. Az épületet jó ideig csűr-nek használták, és emiattaz udvar felé nyíló ajtó he-lyett a nyugatra nézőszárnyfalba új ajtót vágtak. 
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Az északnyugati szakasza fenti toronytól a harang-toronyig tart. Falazásábanegy testet alkot a már is-mertetett keleti és északivédőfallal, magassága azon-ban az előbbinek csupán akétharmada. Úgy látszik, hogy éppena vékonyabb falú lőrésesmellvédje hiányzik, amelyföltehetően földrengés ál-dozata lett. Ez a falszakaszkorábban is gyengébb le-hetett a többinél, ugyaniskívül két vaskos – a jelekszerint utólag épített – tám-pillérekkel kellett megerő-síteni.
A hetvenes évek végén
még látszott az egykori
gyilokjáró egyik alkotóe-
lemeA védőfal belső oldalánkörös-körül, a védőfolyosómagasságában egy közelhúsz centiméter széles pár-kány fut körbe. Itt sorakoz-nak a falba süllyesztett tar-tógerendák kiálló csonkjaiés az üresen tátongó ge-rendafészkek.A hetvenes évek végén avárfal keleti szakaszán méglátni lehetett az egykori gyi-lokjáró egyik alkotóelemét:egy fából kiálló, konzolosanalátámasztott gerendát. Avédőfal az alapoknál 1,3-1,5 méter, a mellvéd azon-ban csak nyolcvan centi-méter vastag. A falap pereme alatt be-lül, a falsíkba süllyesztve,hosszanti elhelyezésű kö-tőgerendák láthatók. Mindamellett, hogy a fal-peremet erősítették, ezekszerves részei lehettek avédőfolyosó tetőszerkeze-

tének is. A falak peremvo-nala nem vízszintes, hanema terep után igazodva lejtvagy emelkedik.
Befejezésül„… e templomot terjedel-mes és igen erős várkastélyövezi, melynek falai 5-6 ölmagasak, szögletbástyáimég most is elég épek. Afalakon két soros lőrések,s ezeken felül kiszökellő sigen díszes zúzmüvek(pechnase) vannak; a fal te-tőpárkányán fogrovátkoszáródás közt szarvszerüékítmények fordulnak elő…”  – írja Orbán Balász A Szé-kelyföld leírásában. A bölöni vár helyi mes-terek tervei szerint és irá-nyításuk alatt készült. Oválisalaprajzú, terméskőből fel-rakott magas, négy külsőtoronnyal erődített védőfal,amely mai formáját a XVII.század elején kapta. A templomvár védőmű-vei ma is jó állapotban ta-lálhatók. 

Összeállította:
Nagy-Bodó Tibor* A rendelkezésünkre bo-

csátott dokumentációkért
külön köszönet Gyöngyössy
Jánosnak, Bartha Attila bö-
löni református lelkipász-
tornak  és Keresztes Géza
műépítész, műemlékvédő
szakmérnöknek; az illuszt-
rációkat, a régi és a mai ké-
peket Demján László mű-
emlékvédő építész a saját
munkájából és gyűjteményé-
ből küldte be a szerkesztő-
ségünkbe. A mai állapotról
Csedő Attila fotográfus fény-
képei tanúskodnak.

A bölöni református
templomot először Csu-
lai György református
püspök említi 1653-ban,
amikor látogatást tett
háromszéken. Erről tesz
bizonyságot egy 1709-
ből származó okirat is.
Az említett templomot
azonban 1712-ben ki-
bővítik, és így elnyeri a
mai formáját. Először 1769-ben reno-válták. Semmi feljegyzésnincs ezen javítás folya-matáról, tervezetéről, költ-ségeiről, a javítás dátumátis az utókor jegyezte fel. Egy újabb, nagyobb mé-retű felújításra 1851-benkerült sor, majd 1898-ban. 1925-re a tetőszerkezetannyira megrongálódott,hogy a leomlás határánlevő nyugati falat csak nagyerőfeszítések árán tudtákmegerősíteni, hiszen bár-melyik pillanatban össze-omolhatott volna. 
A templomot 
aknatalálat ériAz 1925-ben történt ja-vításokkal annyira rendbetették a templomot, hogyegy 1932. január 12-rőlszármazó vizitációs jegy-zőkönyv ezt írja: „...az egyházi épületekannyira rendben vannakBölönben, hogy Erdővidé-ken egyik Egyházközség-ben sincs annyira rend-ben…”. Mindez dicséretére válta bölöni református egy-háznak, melyet büszkénjegyeznek fel az írások is. Sajnos azonban nem so-káig büszkélkedhettek ez-zel a kitüntetéssel, hiszenaz idő vasfoga ismét ki-kezdte a templom ódonfalait.Alig telt el egy pár év,és már 1939-ben újabbjavítások szükségességérőlírnak a jegyzőkönyvek. Ezek a javítások végülnem hajtattak végre, azon-ban a javítások szüksé-gességét fokozta az 1940-

es földrengés. A világhá-ború azonban, ellehetet-lenítette a renoválási mun-kálatokat. A baj soha nem jönegyedül, szoktuk mondani,és ezt tapasztalta meg areformátus egyház is, ami-kor 1944. szeptember 7-én templomunkat akna-találat érte, aminek követ-keztében a mennyezetbeszakadt. A presbitérium felké-szült a templom újjáépí-tésére, számba vette for-rásait, tervrajzot és költ-ségvetést készíttetett, ésezzel a gyülekezet előké-szítette a templom veszé-lyeztetett részének lebon-tását. Ez a bontás meg istörtént, és ezzel egy idő-ben 1946-ban a templo-mot teljesen fel is újítot-ták.Egy későbbi javítás1963-ban, majd 1978-bantörtént. 
A szakemberek megtilt-
ják az istentiszteletek
további tartásátAz idő vasfoga azonbanújból próbára tette kicsinytemplomunkat, hiszen azészaki fal annyira rosszállapotba került, hogy2004-ben életveszélyes-nek nyilvánították. A mér-nökök megtiltották az is-tentiszteletek további tar-tását a templomban.2004-ben tehát az egy-házközség elkezdte végig-járni a templom renová-lásának kálváriáját. A négy év alatt teljesenfelújították a tetőszerke-zetet és tornyot. A temp-lom épületének nyolcvanszázalékát pedig le kellettbontani és újra kellett épí-teni.
A torony, a harangok,
az orgona és a szószékA bölöni reformátusgyülekezet templománaksokáig nem volt tornya,mivel az unitáriusokkal

együtt használt közös ha-rangok, a közös bástyábólhallatták hangjukat. 1853-ban egy haranglábat ké-szíttetnek. 1910-ben épít-tetik meg, a ma is láthatótornyot Martyn Schabelépítészmérnökkel Az idők folyamán a Bö-löni Református Egyház-községnek, az unitáriusegyházzal való közös ha-rangokon kívül, négy ha-rangja volt.Az első két külön ha-rangot (1853,1868) a nagyvilágégések során elvit-ték.A mai látható harangok1911 és 1927-ből szár-maznak. Az 1911-es harangotHönig Frigyes készítetteAradon. Felirata: „Isten dicsősé-gére a Bölöni Ref. Egyházrészére öntötte Hönig Fri-gyes Aradon 1911.” Az 1927-es harangotResicán készítették. Felirata: „A BÖLÖNI HI-VEK / AJÁNDÉKÁBÓL VE-TETETT / AZ ISTENNEK/ DICSOSSÉGÉRE / AZ1927-IK ÉVBEN.” Másikoldalán: „RECITA”1816-ban építtetnekegy orgonát, Boldizsár Ta-más orgonaművésszel. Eztaz orgonát viszi el a bras-sói Nagy József 1881-ben,és építi meg a ma is láthatóorgonát. Az orgona utol-jára 1946-ban volt felújít-va.A szószék 1722-bőlszármazik. Felirata: GEN XXII 4-8DEUS PRO VIDEBIT SIBIVICTIMAM HOLOCAUSTI:AO 1722. („Isten majd gon-doskodik az égő áldozat-ról.”).A szószék talapzata egykőből van faragva. A szószékkorona 1770-ből származik. Felirata: AD GLORIAMDEI 1 PORISSINT BUS 7CURA JOHANES 7 B?ECI-PASTOR 0 ECCE REFORBO M LONIENSIS, ET 1GEORGIU VARGAS.

A református 
templom
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A város legfontosabb ün-nepének, a Marosvásárhe-lyi Napoknak a 2018. má-
jus 21-27. közötti XXII.kiadása sikeres volt minda szervezők, mind az érin-tettek, résztvevők számára.A nagyszámú közönség fel-jogosít arra, hogy úgy gon-doljuk, a marosvásárhelyiVárban, a Rózsák terén ésa Ligetben szervezett ren-dezvények igencsak sike-resek voltak. Marosvásár-hely Polgármesteri Hivatalaezúton is köszönetet monda Marosvásárhelyi Helyi

Rendőrségnek, a MarosMegyei Rendőrfőkapitány-ságnak, a MarosvásárhelyiRendőrkapitányságnak, aMaros Megyei Csendőrpa-rancsnokságnak, a Maros-vásárhelyi Mobil Csendőr-egységnek, a Maros MegyeiVészhelyzeti Csoportnak,a Rohammentőszolgálat-nak, valamint az összestöbbi érintett intézmény-nek, a rendezvény meg-szervezésében nyújtott tá-mogatásukért. Végül, denem utolsósorban köszö-net az összes szponzornak,

amelyek támogatták a vá-rosháza által szervezett te-vékenységeket: BRD Soci-ete Generale, AQUASERV,
„Eldi” PÉKSÉG, HERLITZ,
MARIS PRODCARM, GEI-
GER, HOLLAND CONTRAC-
TING, NO.1 ÜZLET, BEST
LINE ÜZLET, TAKKO ÜZLET,
REFLEXO-VITAL SZÉPSÉG-
AKADÉMIA, B&B GYÓGY-
SZERTÁR ÉS S.C. ROTECOM.Mindenkinek, aki hoz-zájárult a MarosvásárhelyiNapok idei kiadásának si-keréhez, köszönetet mon-dunk a város lakossága ne-

vében, akik ezekben a na-pokban jól érezték magu-kat és jól szórakoztak. Bí-zunk abban, hogy a továb-biakban is hasonlóan jólfogunk együttműködni,Marosvásárhely jóléténekés a lakosság kényelménekérdekében.                
Dr. Dorin Florea 

polgármester

KÖSZÖNJÜK A hElYhATóSáGOKNAK éS A lAKOSSáGNAK!

váSáRhElYI
NAPOK ANNO

Habár vasárnap végetértek a huszonvalahánya-dik tragumúrás, izé, Vá-sárhelyi Napok, sokak lel-kében bizonyára még tob-zódnak a csodálatos él-mények, hiszen még csakcsütörtök van. De inkábblássuk, milyen rendezvé-nyekre látogathattunkvolna ki a nyolcvanasévekben, ha akkor is ren-deztek volna városnapo-kat:
●Veterán járművek pa-rádéja: szekérkiállítás aVárban
● Eugenia-evő versenya Somin kicsiknek és na-gyoknak
● Miss&Mister Prod-complex választás
● Szójakolbásztöltőverseny
● Pirkahorgászversenya Kárpátok sétányán azócskahídnál
● A vásárhelyi sportkiválóságai: Bölöni Lászlódekázik a Színház téren
● Halászléfőzés a Li-getben fagyasztott óceánihalakból és bajai halász-lékockából
● Szabadtéri kézművesvásár: a Fondul plasticbólkipakolnak a főtéri padok-ra
● Rendhagyó borkós-tolás a Nyárikertben: azemberek egy pohár mál-nási víz mellett arról be-szélgetnek, hogy milyenborokat kóstoltak máréletükben
● Filmbarátok éjszaká-ja: a kertmoziban levetítika Dacii című filmet (ren-dezői változat, 567 perc)
● Koncertek: Dan Spa-taru, Gica Petrescu, CorinaChiriac, Sanda Ladosi,Rosu si Negru, Fratii Pet-reus; sztárfellépő: Enri-que Iglesias apja
●Magyar nótaest az If-júsági házban: Tamás Gá-bor arról énekel, hogy mi-lyen keserű az emigrációkenyere, pedig még el sement
● Tűzijáték: éjfélkoregy esztergályos felmá-szik az Óratoronyba, ésmeghegeszti a nagymu-tatót

mt

Mit árul el rólad a fészbukos profilképed?
☻ Ha a pároddal közösképet teszel ki: az egész világtudomására akarod hozni,hogy érzelmi függőségbenélsz; még zsenánsabb, ha amásik nem közös képet teszki
☻ Ha a kutyáddal közösképet teszel ki: ugyanaz ku-tyával; még zsenánsabb, haa kutya nem közös képettesz ki
☻ Ha egy virágot teszelki: rossz ember nem lehetsz,de normális se
☻Ha valamilyen idézetetvagy szöveges okosságot te-szel ki: intelligensnek akarsz

tűnni, de minket nem verszát
☻ Ha egészalakos képetteszel ki: nem vagy túl büszkea fejedre, ezért a testeddelkompenzálsz
☻ Ha egy kisgyerekkori,rajzfilmfigurás vagy szuper-hősös képet teszel ki: infan-tilis vagy
☻Ha valamilyen fegyvertábrázoló képet, vagy bármi-lyen militarista jelképet teszelki: anyámasszony katonájavagy
☻Ha egy aranyhörcsögöt,bébifókát, törpenyulat, szu-rikátát vagy egyéb hülye ál-

latot teszel ki: olyan elvete-mült állatbarát vagy, hogynemcsak embertársaidnáltartod fontosabbnak őket,hanem magadnál is
☻Ha székely zászlót vagymás székely szimbólumotteszel ki: olyan nagyszékelyvagy, hogy már a köldökzsi-nórod is vitézkötéses volt
☻ Ha román zászlót,Nagy-Románia térképet vagyVlad Tepes-képet teszel ki:olyan nagyromán vagy, hogymég a tortát is puliszkaliszt-ből sütöd
☻Ha egy menő sportko-csit teszel ki: maxi-taxi-sofőr

vagy
☻ Ha egy tájképet teszelki: el vagy tájolódva
☻ Ha egy szivárványoszászlót teszel ki: meleg vagy
☻Ha egy horogkereszteszászlót teszel ki: beteg vagy
☻Ha egy fekete négyzetetteszel ki: pszichopata vagy
☻Ha gyakran változtatod:mindig a legjobb formádatakarod hozni, bizonytalanvagy
☻ Ha sose változtatod:gyorsan öregszel
☻És végül: ha nincs pro-filképed – láthatatlan vagy!

mt

Altatólövedékkel elkábí-
tották, majd a zernyesti
medverezervátumba szál-
lították Sanyit, a Szent
Anna-tó környékén élő
„problémás” medvét. A
mintegy száz kilós, két-
éves mackó áthelyezését
múlt csütörtökön hagyta
jóvá a környezetvédelmi
minisztérium, és az ille-
tékes szervek másnap
már végre is hajtották az
akciót. Tudvalevő, hogy
Sanyi a csíksomlyói pün-
kösdi búcsú előtti napon
lájtosan megharapta egy
vele szelfizni próbáló, 74
éves magyarországi za-
rándokmama combját.„A kilövéséről szó semlehetett, hiszen nem a med-ve a hibás azért, hogy ebbea helyzetbe került. Nem la-kott területről van szó, aho-vá bemerészkedett a vad-állat, hanem éppen ellen-kezőleg: itt az ember hatoltbe a medve természetes élő-helyére. Az persze ennekellenére sem elfogadott,

hogy emberekre támadjon,ezért is hoztuk meg a dön-tést az áthelyezéséről.Ahogy az embernek is járegy második esély, amennyi-ben hibázik, úgy a medvé-nek is lehetőséget biztosí-tunk az elszállítás által egyúj életre” – mondta az Or-szágos Környezetőrség il-letékese.Kétség nem fér hozzá: akiegy szabadon bóklászó, má-zsás vadállattal akar fény-képeszkedni, az akkora mar-ha, hogy még Indiában issimán agyonütnék. Továbbá,az is teljesen biztos, hogyha Sanyi nem csak felüle-tesen kaparja meg, hanemsúlyosan megsebzi, vagyesetleg cafatokra tépi azidétlenjét, akkor szóba sejön semmiféle áthelyezés:

simán agyonlőtték volna,mint egy veszett kutyát.Aztán ott vannak az ur-bánsanyik, vagyis azonmedvék, amelyek városok-ba, falvakba látogatnak be,mostanában egyre gyakrab-ban. Amit sokan azzal ma-gyaráznak, hogy egyre szű-kül az életterük, mert fo-lyamatosan vágják ki a seg-gük alól az erdőt megsa-többi, és igazuk is van. Ami-ről viszont mindenki meg-feledkezik, az nevezetesenaz, hogy a nyomorultak amég meglévő erdőkben iskorgó bendővel kószálnaknaphosszat, élelem után ku-tatva. Hasztalan. Mivel amegélhetési erdeigyümölcs-szedő hordák tagjai mindenegyes szem málnát, szamó-cát, kökényt, áfonyát satöb-

bit lelegelik előlük, az ehetőgombákat szintén begyűjtik,azaz teljesen „lerabolják”az erdőt a medvék elől. Ezekután még azon csodálko-zunk, hogy medvekomáéknéha megvizitálnak egy-együres menedékházat, és meg-isszák a hűtőben talált mál-nabort, ami tulajdonképpenaz ő málnájukból készült?Sanyi most szerencséremegúszta, de ismétlem: csa-kis azért úszta meg egy át-helyezéssel, és azért nemgittelték ki, mert nem tettkülönösebb kárt a hülyené-niben.Egy érdekes adalék a vé-gére, hogy kacagjunk is ki-csit: az Antena1 híradójábana Sanyiról szóló tudósításalatt az alábbi szöveg voltkiírva a képernyőre: „AFOST CAPTURAT URSULȘONI”, és a prompterica isvégig Șoniként emlegette.Romániában még a magyarmedvéket is átkeresztelik.Váj-váj urszu!
Molnár Tibor

Sanyi
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A Carit San 
Medical 
Járóbeteg-rendelő

a következő orvosi szakellátással áll az önök rendelkezésére:

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 07.00–20:00
Marosvásárhely, Mihai viteazul utca 42. szám
Tel.: 0265.269.172, 0265.266.249                                                   
Mobilszám: 0730-619-401
E-mail: contact@caritsanmed.ro
laborvizsgálatok:
Aurel Filimon utca 15.
Tel.: 0265-250-874 vagy 0730-619-404

facebook.com/caritsan

www.caritsanmed.ro
ON-LINE PROGRAMÁLÁSOK

• Fizioterápia és gyógytorna
• Kardiológia

• Bőrgyógyászat
• Nőgyógyászat
• Hematológia
• Munkaorvos

• Fül-orr-gégészet
• Ortopédia

• Gyerekgyógyászat
• Tüdőgyógyászat

• Pszichiátria
• Urológia 

• Belgyógyászat-Ultrahang
• Ideggyógyászat

• Szemészet
• Sebészet

• Infektológia
• Allergológia
• Pszichológia

•  Dietetika

A KÖZPONT hETIlAP OlvASóI
10% -OS KEDvEZMéNYBEN RéSZESÜlNEK

bármely szakrendelés esetén 
ezen szelvény felmutatásával. 

hat külföldi küldöttség vesz részt 
a XXII. Marosvásárhelyi Napokon

A testvérvárosok kül-döttségei érkeztek látoga-tóba Marosvásárhelyre avárosnapok alkalmából. Ahivatalos, ünnepi találko-zóra csütörtökön, május24-én került sor a várban,ahol a németországi, ma-gyarországi, kisinyovi, tö-rökországi és bulgáriai kül-döttségek tagjai Dorin Flo-rea polgármesterrel és ahelyi tanácsosokkal talál-

koztak. Idén a Marosvá-sárhelyi Napokon egy dél-koreai delegáció is résztvesz, akik két eseményt isszerveztek a rendezvény-sorozat keretében.A testvérvárosok kül-döttségei csütörtökön, má-

jus 24-én részt vettek aKézműves- és virágvásárhivatalos megnyitóján is aRózsák terén, ahol majd-nem száz kézműves és ter-melő állította ki termékeit.A vásár vasárnap estig tartnyitva, amikor a Marosvá-sárhelyi Napok rendez-vénysorozata is véget ér.
A köz-, bel- és 

külkapcsolati osztály

Több százan eregettek lampionokat 
a Marosvásárhelyi Napokon!Több száz lampion baráz-dálta a város sötétbe borultégboltját csütörtökön, május24-én. Gyerekek és felnőttekegyaránt a kívánságaikat kiscetlikre írták és a papírlám-pásokra aggatták. Az óhajokathordozó lampionokat a GașcaZurli Liget-beli műsora végénbocsátották fel. Szülők, nagy-szülők, gyerekek élvezték alegkedveltebb karakterek elő-adását, a végén pedig közösenvarázsoltak meseszerű han-gulatot. A rendezvényt a Ma-rosvásárhelyi PolgármesteriHivatal szervezte.

A köz-, bel- és 
külkapcsolati osztály
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1.Határozattervezet a Marosvásárhely
területi-közigazgatási egység 2018-as
évre vonatkozó költségvetésének ki-
egészítéséről.
2. Határozattervezet a szociális köz-
pontban – éjszakai menedékhelyen
gondozott gyermekek családjainak
nyújtandó kivételes pénzügyi támoga-
tások maximális összegéről és odaítélési
feltételeiről.
3.Határozattervezet az összes maros-
vásárhelyi iskola és óvoda felszerelésről
defibrillátorokkal és újraélesztési pró-
bababákkal.
4.Határozattervezet a December 30.
utca átnevezéséről I. Mihály király
utcára.
5. Határozattervezet a 2018-2019-es
tanévben a bölcsődei szolgáltatásokat
igénybe vevő gyerekekre vonatkozó
havi átlagköltség jóváhagyásáról.
6. Határozattervezet a marosvásárhelyi
helyi tanács 2017.09.28-ai 261-es számú
határozatának módosításáról, amely
a helyi tanács képviselőinek az egye-
temelőtti állami oktatási intézmények
igazgatótanácsaiba való kinevezéséről
rendelkezik.
7.Határozattervezet a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal és helyi tanács
2018. június 7-11. között a magyaror-
szági Zalaegerszegre utazó küldöttsége
járandóságának a helyi költségvetésből
devizában történő kifizetéséről.
8. Határozattervezet a Marosvásár-
hely megyei jogú város tulajdonát
képező 2,27 négyzetméteres terület
közvetlen haszonbérbe adásáról Să-
mărghiţan Gheorghénak és feleségé-
nek, Olimpiának.
9. Határozattervezet a helyi tanács
24/30.01.2018 számú határozatának
kiegészítéséről, amely a Compania
Aquaserv Rt-vel a vízellátási szolgál-
tatások kezelésének átruházására vo-
natkozóan megkötött 22/202662/
05.03.2010 számú szerződésbe bele-
foglalta a 22/30.03.2016 számú – „Ivó-
víz- és szennnyvízcsatorna-hálózat a
marosvásárhelyi Éden utcában” elne-
vezésű – munkaszerződés alapján meg-

valósított új ingóságokat.        
10. Határozattervezet a város tulaj-
donát képező, nem lakás rendeltetésű
bizonyos helyiségekre vonatkozó bérleti
szerződések meghosszabbításáról. 
11. Határozattervezet bizonyos ma-
rosvásárhelyi egyházközségeknek a
2018-as évre vonatkozó támogatásának
jóváhagyásáról, a 82/2001 számú kor-
mányrendelet és az újraközölt
1470/2002 számú kormányhatározat
értelmében.
12. Határozattervezet a városrendé-
szeti dokumentáció elfogadásáról a
Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – a
területek átkonfigurálása, valamint a
közös lakások és multifunkcionális terek
elhelyezkedésének szabályozása, a Sza-
badi út 109; 109/A; 111; 113 számoktól
a Cdin Hagi Stoian utcáig érvényes
helyi vonatkozású városrendészeti sza-
bályozás szerint. Kezdeményező: 
SC Fusion Construct SRL.
13.Határozattervezet a városrendészeti
dokumentáció elfogadásáról a Térségi
Városrendezési Terv (PUZ) – lakópark
építésére vonatkozó szabályozás meg-
állapítása, a marosvásárhelyi tanács
által elfogadott 103/2016 számú PUZ
módosítása, Gyümölcsfa utca szám nél-
kül. Kezdeményező: SC Arcoflor Const-
ruct SRL.
14. Határozattervezet a Şcoala Arde-
leană szoborcsoport és Bethlen Gábor
fejedelem szobra helyszínének jóváha-
gyásáról.
15. Határozattervezet a Năvodari utca
18. szám alatti, 772 négyzetméteres
telek 19/351 részének Marosvásárhely
megyei jogú város magántulajdonába
tartozásának megállapításáról és be-
telekeléséről. 
16. Határozattervezet a Dicoi Cristian
és felesége, Dicoi Emilia Maria tulajdonát
képező 49 négyzetméteres telek meg-
vásárlásának jóváhagyásáról Maros-
vásárhely megyei jogú város tulajdo-
nába, a „Ivóvíz- és szennyvízcsatorna-
hálózat bővítése, és a szennyvíz-szi-
vattyúállomás elhelyezése az Éden ut-
cában” elnevezésű projekt megvalósítása

érdekében. 
17. Határozattervezet a marosvásár-
helyi Constandin Hagi Stoian utcában
található 58 négyzetméteres terület
áttelekeléséről Marosvásárhely megyei
jogú város tulajdonába, Rauca Şerbantól
és feleségétől, Rauca Ioana-Roxanától.
18. Határozattervezet a marosvásár-
helyi Dózsa György úton, szám nélküli
területen, található 2036 négyzetmé-
teres telek Marosvásárhely megyei jogú
város magántulajdonába tartozásának
megállapításáról és betelekeléséről, és
a helyi tanács 252/28.09.2017 számú
határozatának visszavonásáról. 
19. Határozattervezet a marosvásár-
helyi Rózsa utca 1A szám alatt található
telek-ingatlannak Marosvásárhely me-
gyei jogú város magántulajdonába tar-
tozásának megállapításáról és betele-
keléséről, és a helyi tanács
323/28.11.2017 számú határozatának
visszavonásáról.
20. Határozattervezet a marosvásár-
helyi Jeddi úton, szám nélküli területen,
található 153 négyzetméteres telek
Marosvásárhely megyei jogú város ma-
gántulajdonába tartozásának megál-
lapításáról és betelekeléséről, a SC Re-
gional Business Solutions SRL-től.
21. Határozattervezet a Rózsák tere
19. szám alatti ingatlan III-as helyisé-
gének és 42/950 négyzetméternyi ré-
szének Marosvásárhely megyei jogú
város magántulajdonába tartozásának
megállapításáról.
22. Határozattervezet a marosvásár-
helyi tanács 2016.08.30-ai 27-es számú
határozata 1-es cikkelyének frissítéséről,
amely a helyi tanács 2005.11.30-ai
297-es számú határozata által létre-
hozott marosvásárhelyi közlekedési
szakbizottság összetételéről rendelkezik,
és a helyi tanács 2014.11.14-ei 300-as
számú határozatának 1-es cikkelyének
frissítéséről, amely kiegészíti a közle-
kedési szakbizottság összetételét. 
23. Határozattervezet bizonyos javak
átminősítéséről Marosvásárhely megyei
jogú város köztulajdonából a magán-
tulajdonába, valamint ezeknek a jav-

aknak a használaton kívül helyezését
és megsemmisítését.
24. Határozattervezet a Marosvásár-
helyi Városi Sportklub igazgatótanácsi
tagjainak kinevezéséről. 
25.Határozattervezet a háromoldalú
megállapodás jóváhagyásáról (vita-
rendezési megállapodás) Marosvásár-
hely megyei jogú város haszonélvező
részéről, valamint a CAD (vitarendezési
bizottság) egységes elbírálójának ho-
noráriumát képező összegek kifizeté-
séről.  
26.Határozattervetzet a városrendé-
szeti dokumentáció elfogadásáról a
Térségi
Városrendezési Terv (PUZ) – funkcionális
terület újrakonfigurálása lakónegyed
építési szabályainak meghatározásához,
a lakóparkokra vonatkozó felszerelt-
séggel (nyilvános eszközök, általános
érdekű szolgáltatások), a Băneasa utca
2. szám, a Cukorgyár térsége, a Sza-
badság utca, a Băneasa utca, a I.H.
Rădulescu utca térségének helyi vo-
natkozású városrendészeti szabályozása
szerint. Kezdeményező: SC MAURER
IMOBILIARE SRL.   
27. Határozattervezet PÁLYÁZAT meg-
szervezéséről Marosvásárhely belvá-
rosára vonatkozóan – Győzelem tér –
Rózsák tere – Petőfi tér – Bernády tér
– Vár sétány, „MY CITY Tîrgu Mureş/Ma-
rosvásárhely/Neumarkt”.
28. Határozattervezet a marosvásár-
helyi tanácsnak a Marosvásárhely me-
gyei jogú város és a SC Transport Local
SA közötti, járműjavítási, járműtaka-
rítási és időszakos műszaki ellenőrzési
szolgáltatásokat érintő együttműkö-
désre vonatkozó 49/27.02.2018 számú
határozatának visszavonásáról.
29.Határozattervezet a 2018-ra benyúj-
tott kulturális programok, projektek,ese-
mények vissza nem térítendő támoga-
tására vonatkozó összegek elfogadásáról
Marosvásárhely helyi költségvetéséből,
amelyek a 2018.06.01.-09.01. közötti idő-
szakban valósulnak meg.

dr. Dorin Florea 
polgármester

Marosvásárhely polgármesterének 2018. május 23-ai 2712-es számú rendelete értelmében rendes
ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot szerdán, május 30-án 14 órára a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEl:

ÖSSZEhívó

Kovács Szabolcs megvédené az Eb-címét Ibizán
A marosvásárhelyi 20 éves Kovács Sza-
bolcs (Kolozsvári Politehnica SK) meg-
védené Európa-bajnoki címét a 2018-
ban Ibizán megrendezendő tereptriatlon
és a terepduatlon Európa-bajnokságon,
miután a tavaly Marosvásárhelyen sorra
került Terepduatlon Európa-bajnokságon
aranyérmet szerzett az U-23-as kategó-
riában, akkor még a Master Ski&Bike
színeiben. Szabolcs ugyanakkor a felnőtt
mezőnynek számító elit kategóriában a
15. helyen végzett, 2016-ban a konti-
nensbajnokságon junior kategóriában
bronzérmet nyert. A minap a Központ
kérdéseire válaszolt.

Kovács Angliában 
dolgozott és edzett

– Hogy vagy? Rég nem hallottunk
rólad…– Köszönöm, továbbra is spor-tolok, mi több, a tavasszal jöttemhaza Angliából, ahol dolgoztam ésegyben edztem is. Jelenleg készülökaz idei Európa-bajnokságra. 

– Kezdjük az elejével. Mesélj az
angliai kitérődről...– Októberben kiutaztam Angli-

ába azzal a céllal, hogy majd egyangliai klub színeiben folytathatomtovább, előbb egy ötcsillagos ho-telben dolgoztam, ezzel párhuza-mosan edztem is. Időközben egyretöbbet dolgoztam, kevesebbet edz-tem, az ottani klub egyórányi met-róútra volt. Végül úgy döntöttemhazajövök, mert esélyem van ki-jutni a világbajnokságra.Angliában az elején próbáltamaz edzéseket a munkával össze-hangolni, de mivel téli időszak volt,reggel, amikor munkába mentem

még nem virradt, este, amikor ha-zaértem, már sötét volt. Bicikliznicsak szabadnapokon volt lehető-ségem, vagy esténként – de az isattól függött, hogy mennyire voltamfáradt –, úszni pedig csak a hotel25 méteres medencéjében volt le-hetőségem szintén a munkanapokvégén, így aztán edzeni nem tud-tam felsőszinten. 
– Most itthon készülsz fel a ver-

senyekre?– Igen. Végleg hazajöttem, és
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itthon készülök fel az ideitereptriatlon és a terep-duatlon Európa-bajnok-ságra, amely a spanyol-országi Ibizán lesz meg-rendezve, valamint azXTERRA Cross Triathlonromániai szakaszára,melyre augusztus 3–5.között kerül sor Maros-vásárhelyen. Miután hazajöttemAngliából, edzőtáborbanvoltam a román váloga-tottal, ahol együtt edztema jelenlegi edzőmmel,Crișan Iosif-al. Ekkor dön-töttem úgy, hogy a ko-lozsvári Politehnica szí-neiben folytatom továbba sportot, Crișan Iosifedző szakmai irányításamellett, így több mint va-lószínű, hogy szeptem-bertől Kolozsvárra költö-zöm, és ott készülök to-vább a jövő évi szezonra.
Készül a címvédésre

– Terepduatlon és te-
reptriatlon Európa-baj-
nokság lesz Vásárhelyen
2019-ben is, akár 2017-
ben?– Igen, sőt egy egészfesztivál lesz, hiszenCross-triatlon és Cross-duatlon, országúti duat-lon, aquatlon (úszás és

szaladás), valamint a félIronman-nek megfelelő„halfdistance” próbák islesznek.
– Tudva azt, hogy te

Európa-bajnok voltál
2017-ben, gondolom, a
címvédés lesz számodra
a célkitűzés.– Igen, sajnos minded-dig a Terep Triatlon-vi-lágbajnokságra készül-tem, viszont anyagi gon-dok miatt nem tudokrészt venni a versenyen,valamint edzőmmel úgylátjuk, hogy az úszássalnem úgy állok, mint kel-lene, így hát az október-ben tartandó Európa baj-nokságra készülünk.
Szponzorokat keres

– Az idén az Európa-
bajnokságon kívül milyen
versenyeken szeretnél
részt venni?– A Román tereptriat-lon bajnokság összes ver-senyén, valamint azXTERRA-kör romániaiszakaszán.

– Anyagi szempontból
hogyan sikerül készülni a
rendezvényekre?– Jelenleg egyedül élek,az edzéseken kívül dol-

goznom kell a megélhe-tőségért, mivel albérlet-ben lakom és önállóantartom fent magam,ugyanakkor én vásároloma bicikliket és a felszere-léseim nagy részét. Mind-ezek után persze a biciklikalkatrészei és karbantar-tása már csak hab a tor-tán. Csak a hazai szak-szövetség támogat, edző-tábort biztosítanak, de az

nem elég egy versenyzőszámára. Például egy ke-rékpár többezer euró.Amúgy jelenleg támo-gatókat keresek, bármi-lyen támogatást szívesenelfogadok, akár magán-személytől, akár cégtől is...– Sok sikert kívánokneked céljaid megvalósí-tásában!
Czimbalmos 
Ferenc Attila

Mi az XTERRA Cross Triathlon 
versenysorozat?

Az augusztus 3–5-e között Marosvásár-
helyen első alkalommal megrendezendő
XTERRA Cross Triathlon versenysorozatnak
több állomása van, öt kontinens 40 or-
szágban kerül sor egy-egy versenyre, majd
a rendezvények legjobbjai a döntő összec-
sapáson vesznek részt a Hawaii-i Maui-
ban. A versenysorozat januárban kezdődött
Dél-Afrikában, de Új-Zéland, Fülöp-szigetek,
Argentína, Costa Rica, Tahiti, Brazília, Svéd-
ország, Spanyolország, Olaszország, Kína,
Egyesült Államok is a helyszínek között
szerepelnek. 

A háromnapos rendezvényeken lesz XTER-
RA Trail Race – 25 km-es hegyi terepfutó-
verseny, Kids Race – 2 km-es táv gyerekeknek,
Fair Play Run Race – 3 km-es futóverseny,
DRACULA Night Swim – 1,5 km-es éjszakai
úszás, XTERRA Romania Age Group & Pro
– Men & Women, DRACULA Night Run –
6,5 km-es férfi-női éjszakai vegyes úszás,
XTERRA Romania Sprint Distance Junior &
Elite – Men & Women–férfi-női vegyes úszás). 

„Romániában a triatlon évről-évre fejlődik
minden szempontból. Büszkék vagyunk
arra, hogy első alkalommal Romániában,
Marosvásárhelyen szervezhetünk egy ha-
sonló, rangos versenysorozatot, mint az
XTERRA Cross Triathlon. Marosvásárhely
augusztusban a cross triatlon fővárosa lesz,
ahová a világ legjobbjai jönnek versenyezni,
hogy kellő pontmennyiséget gyűjtsenek a
rendezvényeken, majd kijussanak a Hawa-
ii-ban sorra kerülő döntőre – mondta el a
minap Klosz Péter, a Román Trialonszö-
vetség elnöke, a marosvásárhelyi Master
Ski&Bike vezetője.
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A városháza díjazza a hűséget! 
29 házaspár vett részt az Aranylakodalmon!

29 házaspár ünnepelt aMarosvásárhelyi Polgár-mesteri Hivatal által szer-vezett Aranylakodalmon. AMarosvásárhelyi Napokrendezvénysorozatánakegyik legmeghatóbb ese-ménye immár a 21. kiadá-sához érkezett. A házassá-guk 50. évfordulóját ün-neplő párokat Dorin Floreapolgármester üdvözölte, aki

egészséget és szeretteik kö-rében eltöltött éveket kívánta résztvevőknek. „Örömmeltölt el, hogy azt látom, azértékek nem merültek fe-ledésbe, annál is inkább,mivel napjainkban megkér-

dőjelezik a hagyományoscsaládot. Az a tény, hogyvannak olyan összeforrottpárok, akik tudják, hogyanadják át az elveket, értéke-ket, nyereség városunk szá-mára. Mindig örömmel ésmeghatódva jövök azAranylakodalomra.”
A köz-, bel- és 

külkapcsolati osztály

Claudiu Maior, a polgár-mester személyi tanácsadójaés Makkai Gergely, Marosvá-sárhely alpolgármestere többkategóriában díjazták a vá-sárhelyi sport kiválóságait.A helyi sajtó képviselői kö-zül Dorina Matiș (Agerpres),Claudiu Oros (TVR Maros-vásárhely), Bögözi Attila (Ma-gyar Sportújságírók Szövet-sége határon túli Erdélyi ko-órdinátora), Karácsonyi Zsig-mond (Népújság), Kádár Zol-tán (Marosvásárhelyi Rádió),Farczádi Attila (Radió GaGaés Mediatica), Marius Libeg(Punctul), Czimbalmos Fe-renc (Központ), ValeriuVoaideș (Marosvásárhelyi Rá-dió, román szerkesztőség),Sorin Crăciun (Cuvantul Li-ber), Horváth Bálint Ottó (Vá-sárhelyi Hirlap) volt díjazva,de emellett életműdíjjal ju-talmazták Aurel Rațiut (ex-Marosvásárhelyi Rádió).Különdíjat kapott ViorelNegreanu és Iuliana Rus (Ma-rosvásárhelyi Sporthivatal)is a sport terén kifejtett te-vékenységükért, ugyanakkora víkendtelepi kispályás fut-ballbajnokság szervezői és ahelyi polgármesteri hivatalkispályás focicsapata is.

Végül többek közt a kö-vetkező marosvásárhelyiegyesületek képviselői ve-hették át szobrocskát:Olympikus SK, Mureșul SK,ISK, Szász Albert Sportlíceum,Egyetemi SK, Romgaz Elekt-romaros, City’us, Sirius SK,Dance Art, Torpi SK, VulturulAlbastru SK (a Marosvásár-helyi Helyi Rendőrség csa-pata), Gombos Martial Arts,Olimpic SK, Gladius SK, RingBox, Tiger Budo (a Maros-vásárhelyi Csendőrség csa-pata), Dragon Do, MasterSki&Bike, Black DiamondFight, Sakura SK, Pegasus SK,H2O, Aquasport, Arena, He-lios, Mureș Monsters, MiniMax, Auto Moto ISECO, Tor-nado SK, Together Dance,Play Maros, ACS Dimas, Op-tim Dance, Boxing Brothers,Bushi Shindo, AcademicaTransilvania, Orienter, MarosHockey Klub, Sankakku, Ac-tive 7, Pegasus SK, MureșRunners, MarosvásárhelyiLabdarúgó-egyesület (AJF),MSE, Speranța, Gaz Metan,FC Atletic, Teodor MesaroșLabdarúgó-iskola és Ladies. 
Czimbalmos 

Ferenc-Attila

A marosvásárhelyi
sport kiválóságai
A múlt héten szerdán került sor a Marosvásárhelyi
Sport Kiválóságai gálájára, amelyet a Marosvásárhelyi
Napok keretén belül Marosvásárhely Polgármesteri
hivatala szervezett a Casa Muresana főtéri vendég-
látóegységében. Az idén a jelentősebb eredményeket
elérő sportolók, szakemberek és egyesületek kapták
az elismerést jelképező, szárnyakat mintázó szob-
rocskát. A Központ sportszerkesztője is hasonló szob-
rocskával volt díjazva.


