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• A közhivatalokban ma még fizethetünk adókat, intézhetünk ügyeket, 
de jó tudni, hogy legközelebb december 27-én, csütörtökön lesznek 
nyitva. A nagyáruházak  pedig az elkövetkező  hétvégén hosszított 
program szerint fogadják a vásárlókat.
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SIMON VIRÁG

A z Auchan, a Kaufl and, a 
Selgros és a Lidl is reggel 
7-től nyit, és általában  23 

óráig tart nyitva. December 24-én, 
hétfőn viszont rövidített program 
szerint fogadják azokat, akik az 
utolsó percre hagyják a vásárlást. 
Az üzletek honlapjaik kiközölt 
programja szerint hétfőn mindenik 
nagyáruház 18 óráig bezár, hogy 
az alkalmazottak is hazaérjenek 
az angyaljárásra. December 25-én, 
kedden minden zárva lesz, szerdán 
általában 9 órakor nyitnak és 17 
óráig lesznek nyitva, kivétel a Lidl, 
amely szerdán egyáltalán nem nyit. 

A városi és távolsági autóbuszok 
is ünnepi program szerint fognak 
közlekedni, vagyis a hétvéginél 
is kevesebb járattal lehet eljutni 

a célállomásra. A pontos progra-
mokról a busztársaságoknál lehet 
érdeklődni. A városi buszjáratok 
esetében a kombinátnál levő disz-
pécserszolgálatnál tájékoztatnak a 
programról, ennek telefonszáma: 
0733-090.609. 

A marosvásárhelyi Ligetben fel-
állított  korcsolyapályán december 
24-én rövid program szerint 9 és 15 
óra között lehet korcsolyázni, az 
utolsó turnus 13.30-kor indul. De-
cember 25-én zárva lesz a pálya, de-
cember 26-án 9 órától 21.30-ig lehet 
siklani a jégen. A Művész moziban 
december 24-én 12–18.40 óra között 
lehet fi lmet nézni, az utolsó vetítés 
16.30-kor kezdődik. December 25-én 
zárva lesz a mozi. December 26-án  
16 és 23.30 óra között lesznek vetíté-
sek. A Mircea Birău fedett uszodá-
ban már december 23-án, vasárnap 
rövid program szerint lehet úszni, 
szaunázni, a vendégeket 14 óráig 

fogadják. December 25–27-én zárva 
lesz a városi uszoda, a kikapcsolód-
ni, sportolni vágyókat december 27-
én, csütörtökön fogadják.

A kirándulóknak, túrázóknak 
felhívja a fi gyelmét a hegyimen-
tő-szolgálat, hogy az utóbbi napok-
ban 40-70 cm-es hóréteg rakódott le 
a Kelemen-havasokban. Az előre-
jelzések szerint a következő napok-
ban is havazni fog, ezért az 1600 
méter feletti magasságokban fenn-
áll a lavinaveszély. Kérik azokat, 
akik az elkövetkező időszakban a 
Kelemen-havasokba terveznek ki-
rándulást, kötelezően viseljenek 
téli túrafelszerelést, legyen náluk 
tartalék élelmiszer, és ha lehetsé-
ges, lavinamentő-felszerelés is. A 
nagy hó nehezíti a haladást, ezért, 
ha úgy érzik, hogy elfáradtak, nem 
bírják az utat, forduljanak vissza, 
szükség esetén pedig hívják a 112-
es sürgősségi hívószámot.

D ecemberben elkezdték a Teleki 
Téka freskós termeként ismert, 

első emeleti nagytermének a fel-
újítását. Az eredetileg bálteremnek 
épített és használt terem többlépcsős 
felújítás során visszakapja eredeti 
szépségét – tájékoztatott Lázok Klára 
főkönyvtáros, a Téka vezetője. 

Azt követően, hogy 2012-ben kiürí-
tették a raktárnak használt termet, a 
művészettörténészek falkutatást vé-
geztek és egy 19. század elején kelet-
kezett, természeti jeleneteket ábrázoló 
falfreskó maradványaira bukkantak. 
A könyvtár vezetője elmondta, felté-
telezhetően Franz Neuhauser szebeni 
festő munkája bukkant elő váratlanul 
a mészrétegek alól. A restaurátorok 
jelenleg ezeket a falfestményeket pró-
bálják megmenteni úgy, hogy ahol 
lehetséges, ott restaurálják a színes ké-
peket, azokon a falfelületeken pedig, 
ahol nagyobb sérüléseket szenvedtek, 
és már nem állíthatók helyre, megtisz-
títják és konzerválják.

Lázok Klára, a könyvtár vezetője 
lapunknak arról is beszámolt, hogy 
a Maros megyei önkormányzat alá-
rendeltségébe tartozó megyei könyv-
tár részlegeként működő Teleki Té-
ka nagytermében egy többlépcsős 
felújítás vette kezdetét a falfreskók 
res taurálásával. A művészettörténé-
szek által Palotateremnek is nevezett 
helyiség évek óta a Beszélő könyvek 
elnevezésű rendezvénysorozatnak 
ad helyet, ahol az érdeklődő közön-
ségnek is alkalma adódott többször 
is látni a falkutatások eredményeit, 

illetve a legutóbbi eseményen, ami-
kor már elkezdődtek a munkálatok, 
egy jókora darabot is a freskókból. 
A kibontott hosszanti falon, ahol je-
lenleg tart a munka, természeti jele-
netek láthatók. Azok, akik a további 
Beszélő könyvek rendezvényeire is 
eljárnak majd, ugyanúgy megtekint-
hetik a felújítás haladását, mint ed-
dig – hangsúlyozta Lázok Klára.   

A termet eredetileg bálteremnek 
építették, azért is kapott helyet az 
épület utcai szárnyában, ahol két 
irányból lehetett megközelíteni. A 
báli összejövetelek mellett közéleti 
funkciót is betöltött, például gyakran 
tartotta üléseit ott Marosszék köz-
gyűlése, vagy különböző bankok ott 
szervezték meg zárszámadási gyűlé-
seiket. Ezt a funkcióját a Kultúrpalota 
felépítését követően elveszítette.  Az 
1945 után Marosvásárhelyen műkö-
dő magyar nyelvű könyvtárosképző 
középiskola képzéseinek is helyet 
adott. A Bolyai és a Teleki könyvtá-
rak egyesítésekor az emeleti nagyter-
met raktárnak rendezték be, amelyet 
2012-ben ürítettek ki és azóta műve-
lődési rendezvényeknek ad helyet, 
leginkább a Beszélő könyvek soro-
zatnak, ahol művészettörténészek, 
irodalmárok, tudományos kutatók 
tartanak előadásokat.

A könyvtár vezetőjétől azt is meg-
tudtuk, hogy a falrestaurálás után, a 
terem felújításának következő lépése 
a mennyezet és a padló eredeti formá-
ban történő visszaállítása lesz.

A. E.

Megújul a Palotaterem

A legjobb civil szervezetek között 
díjazta a Munkaügyi és Szoci-

ális Igazságosság Minisztérium a 
Gyulafehérvári Caritas – Szociális 
Gondozás Ágazatát a búzásbesenyői 
Gondviselés Háza Idősek Otthona 
által, mely egyike a nyolc, Közép-ro-
mániai fejlesztési régióból választott 
szolgáltatásnak. A díjat Bukarestben 
vette át McAlister Magdolna, az in-
tézmény vezetője.

A minisztérium által 2018-ban 
megszervezett 100 jó gyakorlati példa 
a romániai szociális szolgáltatások 
keretében elnevezésű verseny azo-
kat a szolgáltatókat szólította meg, 
amelyek gyakorlati modelljeit a ked-
vezményezettekkel való közvetlen 
munka inspirálta a szociális szféra 
kihívásainak mentén, amely kihívá-
sokat a szervezeteknek szakmailag 
és felelősséggel sikerült leküzdeniük, 
erőfeszítéseket téve a szociális szol-
gáltatások minőségének javítására. 
Ebben az összefüggésben a verseny 
célja mind a köz-, mind a magán-
szolgáltatók által nyújtott szociális 
szolgáltatások bevált és működő gya-
korlatainak azonosítása és a szociális 

szolgáltatások minőségének folyama-
tos növelése. Ludescher László ágaza-
ti igazgató érdeklődésünkre elmond-
ta, büszkék arra, hogy ez a családias 
jellegű otthon, ahol kislétszámú cso-
portról, 17-18 emberről gondoskod-
nak, összehangolt együttműködés-
nek az eredményeként jöhetett létre. 
A kerelőszentpáli önkormányzat eu-
rópai uniós pályázattal nyerte el az 
otthon megépítésének anyagi keretét, 
amelyet a református egyház tulaj-
donában levő telekre építettek fel és 
amelyet a katolikus Caritas működtet. 

A Kerelőszentpál községhez tartozó 
Búzásbesenyőben 2014 óta gondos-
kodnak azokról az idős személyekről, 
akiknek már nehéz a magányt elvisel-
ni, akiknek odafi gyelésre, biztonság-
érzetre van szükségük, és akik egy ki-
sebb családias hangulatú közösségre 
vágynak. Az otthon lakói teljes ellátás-
ban részesülnek – hívta fel a fi gyelmet 
az igazgató, – orvos, pszichológus, 
gyógytornász áll a rendelkezésükre, 
a tevékenységeik között gyakoriak az 
ünnepségek, társasjátékok, lelki és 
vallásos alkalmak, terápiás foglalko-
zások. (Antal Erika)

Díj a Gondviselés Háznak

Perelni készül az önkormányzat
Pert készül indítani Maros megye önkormányzata 
Vladimir Vasilescu, a Transilvania Nemzetközi Repü-
lőtér volt elnök-igazgatója ellen – nyilatkozta tegnapi 
sajtótájékoztatóján Péter Ferenc. A megyei önkor-
mányzat azok után döntött a lépésről, hogy a számve-
vőszék háromszázezer (és nem millió, amint a tegnapi 
lapszámunkban tévesen írtuk, amiért az érintettektől 
elnézést kérünk) lejes kárt állapított meg. Ezt a me-
gyei tanács gazdasági osztályának vizsgálata is meg-
erősítette, Vasilescu mellett helyettesét, Luminiţa 

Gherendit, illetve utódját, Peti Andrást is felelőssé 
téve. A jogi eljárás célja eleget tenni a számvevőszék 
felszólításának, és az illetékesekkel megtéríttetni 
a feltételezett kárt. Kérdésünkre, hogy vannak-e 
még peres eljárások a vidrátszegi reptér ellen, Péter 
Ferenc elmondta, hogy több ügy is folyamatban van. 
A bírósághoz fordult például Ştefan Runcan, Vasilescu 
egyik elődje, aki úgy véli, az önkormányzat törvényte-
lenül vált meg tőle. 

Szucher Ervin
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