
Éppen látogatásunkat követő napon ünnepel-

te nyolcvanadik születésnapját Ráduly János 

néprajzkutató, költő és műfordító. Előtte levő 

napon a Kriza János Néprajzi Társaságtól 

életműdíjat vehetett át ebből az alkalomból, 

abban a kibédi iskolában, amelyben szakmai 

pályafutásának legnagyobb részét töltötte. 

Ráduly Jánost nem halmozták el nagyon a 

díjakkal, pedig sokoldalúságánál talán csak írói 

termékenysége nagyobb: 115 nyomtatott ki-

adványon szerepel a neve. Megállni pedig esze 

ágában sincs.

Sosem vágyott el Kibédről

Ötvenöt éve választott falujában, Kibéden él és munkálkodik Ráduly János

Adóreform: 
veszít-e a város?

Marosvásárhely vezetése is 
tárgyal arról, hogy a központi 
költségvetésből többlettámoga-
tást kapjon az adó- és pénzügyi 
reform negatív hatásainak csök-
kentésére. 2.
Kitiltott klubok 
a Sportcsarnokból 

Óriási tartozásaik miatt három 
marosvásárhelyi klubot is kitiltot-
tak a ligeti Sportcsarnokból. A lé-
tesítmény a Maros Megyei Sport 
és Ifjúsági Igazgatóság fennható-
sága alá tartozik, és az intéz-
mény vezetőtanácsa korábban 
úgy döntött, hogy határidőt szab 
az elmaradások törlesztésére. 8.
Teljes a Fölszállott 
a páva mezőnye 

Tizenkilenc produkció jutott to-
vább a Maros megyei mikházi és 
hajdúböszörményi területi válo-
gatókból a Fölszállott a páva című 
népzenei és néptáncos tehetség-
kutatóban pénteken, ezzel teljes-
sé vált az elődöntő mezőnye. 9.

Ráduly János néprajzkutató, költő és műfordító „nagyjából büszke” munkájára

Márton-napi vigasság 
Erdőszentgyörgyön

Színpadra 
született dalok

Márton-napi vigasságtól volt hangos 
november 11-én az erdőszentgyörgyi 
Rhédey-kastély udvara. A késő dél-
utánig látogatható kézműves vásár-
ban számos helyi termelő termékei 
várták az érdeklődőket.
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Ötödik újonnan épített 
templomát szentelte fel 
vasárnap a reformáció öt-
századik évét ünneplő er-
délyi egyházkerület. A Ma-
ros megyei Kerelőszentpál 
160 lélekre nőtt gyüleke-
zete másfél évvel ezelőtt 
döntött a templomépítés 
mellett. Az idén tavasszal 
elkezdett építkezést alig fél 
év  alatt sikerült befejezni.

Hatalmas hátránnyal indul az a 
gyermek, aki nem rendelkezik az 
óvodai szocializációval, s az RMDSZ 
programjában többek között az is 
szerepel, hogy váljék kötelezővé 
az óvodai oktatás Romániában – 
nyilatkozta Novák Csaba Zoltán, 
az RMDSZ oktatásügyekért felelős 
Maros megyei szenátora. A jelenle-
gi törvények szerint a szülő csak az 
előkészítő osztálytól köteles gyere-
két az oktatási rendszerbe íratni.

Új templom épült Kerelőszentpálon Kötelezővé tennék az óvodát
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FOTÓ: HAÁZ VINCE

Erdély legszebb dalaitól volt 
hangos szombat este a ko-
lozsvári Bulgakov kávéház, 
ahol kihirdették a Legszebb 
Erdély Magyar Dal pályázat 
idei nyerteseit. 
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