
Pályázati pénzekből vásárolnának festményt 

Ötvenezer euróért szeretné megvásárolni a Maros Megyei Múzeum 
Nicolae Tonița 1919-ben festett Fogolyszoba című festményét. Soós 
Zoltán igazgatótól megtudtuk, hogy egy aukciós ház árverésén 100 ezer 
euróra volt értékelve, de mivel komorabb hangulatú és a fogságról szól, a 
magángyűjtők nem vették meg. A múzeum kormányzati pályázati pénzből 
szeretné jövőre megvásárolni ezt a lealkudott árú  festményt, amely szé-
pen kiegészítené a tulajdonában már meglevő tíz képből álló Tonița-fest-
ménygyűjteményt. A Fogolyszoba jelenleg a múzeumnál van letétben, 
ahol látható a művész Gyermekszoba című festménye is.

Az érdekes lelet előreláthatóan 
jövő év végén lesz kiállítva
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• Igazi kincsesbányának bizonyul Maros megye, ahol idén három, igen 
értékes kincsre bukkantak az amatőr régészek. Két hete Nyárádszereda 
határában egy domboldal „ajándéka” volt többek közt egy Európa-szer-
te ritkaságszámba menő bronzkori sisak. A szerencsés „régész” kiásta, 
majd a Maros Megyei Múzeumhoz juttatta el a leleteket, a szakemberek 
most restaurálják, felméretik, s akkor kiderül, hogy mennyit ér a kincs. 

Ritka bronzsisak a domboldalból
Az amatőr régészt kárpótolják, ha kiderül, hogy értékesek a leletek

SIMON VIRÁG

A most megtalált harangala-
kú sisak a harmadik bronz-
kori lelet Maros megyében:  

ezenkívül van a marosfelfalusi fi -
bula, amely Európában egyedüli, 
valamint a mezőbándi lelet, amely 
egész Európában a második legna-
gyobb mennyiségileg.

Mint Rézi Botond archeológus, a 
bronzkor szakértője elmondta, a leg-
frissebb lelet, a nyárádszeredai egy 
igen értékes harangalakú sisakot 
tartalmaz többek közt. Ez a Krisztus 
előtti 9-10. századból származik. Ezt 
egy öntött bronzlemezből faragták 

ki sisak alakúra, belső részében a 
perem felett szegecslyukak találha-
tók, feltételezések szerint egy növé-
nyi vagy állati eredetű  bélés is volt 
benne. Tetején egy díszített gomb 
található, a sisakon nincs más díszí-
tőelem. „Szinte tökéletes állapotban 
van a sisak és igen értékes kincslelet, 
hiszen az egész Kárpát-medencében 
csupán 12 található belőle. Románi-
ában még kettő van ilyen, egyiket 
Nagykárolyban találták, másikat 
Brassó megyében” – mesélte lelke-
sen Rézi Botond. A szakembertől 
megtudtuk, hogy az említett sisak 
mellett találtak még két bronz bográ-
csot, de ezek közül egyik sem teljes, 
csak darabok vannak meg belőlük. 
Ezek közül az egyiket, a szakértők 

szerint Szlovákia vagy Észak-Ma-
gyarország területén készíthették, a 
másikhoz hasonlót találtak már Er-
délyben és Észak-Németországban 
is. Európa-szerte 10-15 van belőlük. 
Jó állapotban levő tokos baltákat, 
összesen hét darabot és megmunká-
latlan karperecet, nyolc darabot is 
talált az amatőr régész. 

Rézi Botond kihangsúlyozta, 
hogy nemcsak a kincsleletek tanul-
mányozásából, hanem a helyszín 
további feltárásából is sok mindent 
megtudhatnak az archeológusok. 
Éppen ezért már engedélyt kér-
tek, hogy ásatásokat végezzenek a 
nyárádszeredai domboldalon, ahol 
a kincslelet a felszínre bukkant. 
Ugyanis szerencsés megtalálója 
szerint a sisak gömbje kiállt a föld-
ből, így talált rá.  Soós Zoltántól, 
a Maros Megyei Múzeum igazga-
tójától megtudtuk, hogy miután a 
bronzkori kincseket restaurálják, 
szakértők fogják felmérni, s akkor 
derül ki, hogy mekkora az értékük. 
A megtalálót ezután díjazni fogja a 
múzeum. Az igazgató nem kívánt 
az összegek nagyságáról beszélni, 
de elmondta, hogy a sisak értéke 
előreláthatóan 10 ezer eurónál na-
gyobb  lesz.

E gy fő gázvezetéken bekövetke-
zett meghibásodás miatt szerdán 

hajnalban az E-On gázszolgáltató le-
zárta a gázcsapokat, és szolgáltatás 
nélkül hagyott húsz Maros megyei 
települést. Kora délutánra újraindí-
tották a szolgáltatást, s nem voltak 
különösebb fennakadások. 

A gázszolgáltató sajtószóvivője, 
Andela Botan lapunknak azt nyilat-
kozta, hogy szerdán hajnali fél hattól 
nem volt gázszolgáltatás a következő 
településéken: Nyárádszereda, Kisa-
dorján, Nagyadorján, Demeterfal-
va, Kisszentlőrinc, Nyárádgálfalva, 
Nyomát, Székelytompa, Nyárádand-
rásfalva, Nyárádszentanna, Backa-
madaras, Szentgerice, Harasztkerék, 
Szentháromság, Bede, Nyárádszent-
benedek, Vaja, Székelysárd és Nyá-
rádszentlászló.

A sajtószóvivő azt mondta, hogy a 
Transgaz fővezetékén bekövetkezett 
meghibásodást délig kijavítják, az-
után az E-On szakemberei a telepü-
lésekre mennek, hogy ellenőrizzék 
a szolgáltatás újraindítását. A szol-
gáltatást a tervezett időpontban, fél 

egykor indították újra de ez hosszas 
folyamat volt, hiszen a szakemberek 
mindenkihez bementek, hogy elle-
nőrizzék a gáztűzhelyeket. Adela 
Botan délután négy órakor mondta, 
hogy még tart az ellenőrzés, de söté-
tedésig mindenhol használhatják a 
kályhákat, hőközpontokat.

Tóth Sándor nyárádszeredai pol-
gármester megkeresésünkre elmond-
ta, a településen már korán reggeltől 
ott voltak az E-On szakemberei, és a 
helyi rendőrséggel, illetve a hivatal 
alkalmazottaival járták az utcákat, 
értesítették az embereket a fennálló 
helyzetről. Az óvodákban és isko-
lákban a szolgáltatás megszüntetése 
miatt nem volt fennakadás, hiszen a 
termek nem hűltek annyira ki, hogy 
a tanítást szüneteltetni kelljen. Kü-
lönösen nagy fi gyelmet fordítottak 
arra, hogy ha visszaindítják a szol-
gáltatást, mindenhol felügyelet alatt 
legyenek a gáztűzhelyek.

A szolgáltató ingyenes telefonszá-
ma, ahol jelenteni lehet a meghibá-
sodásokat és szükség esetén segítsé-
get lehet kérni: 0800 800 928 . (S. V.)

Húsz település 
gázszolgáltatás nélkül

P énteken, Szent András napján 
nem lesz tanítás az iskolákban 

és óvodákban, hivatalos szabadnap 
lesz a közintézményekben is. Nem 
tudunk ügyeket intézni a maros-
vásárhelyi városházán és a pénz-
ügynél sem, de a bankokban sem 
lesz ügyfélfogadás. Jó tudni, hogy a 
városháza által fenntartott Mircea 
Birău-uszodában pénteken, szom-
baton és vasárnap nem fogadják a 
látogatókat, s ehhez hozzáadódik a 
hétfői szünnap is, amikor takarítani 
szoktak a létesítményben. A decem-
ber elsejei ünnepségekre való tekin-
tettel forgalomkorlátozásokra lehet 
számítani Marosvásárhely központ-

jában, pénteken és szombaton is. A 
nagy bevásárlóközpontokban azon-
ban nem veszik fi gyelembe az ün-
nepnapokat, így a megszokott prog-
ram szerint fogadják a vásárlókat. Ha 
friss kenyeret szeretnénk szombaton 
is vásárolni, jó, ha időben megnéz-
zük, hogy a helyi pékségek üzletei 
milyen program szerint tartanak 
nyitva.

Hosszú hétvége kezdődik

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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milyen programmal tartanak 
nyitva
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