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Hosszú ideje várták

• Elkezdődött az aszfaltszőnyeg leterítése csütörtökön a

gyergyószentmiklósi Dózsa György utcában, azaz a helyiek által teherforgalmi útnak hívott útvonal első szakaszán.
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Elhárultak az akadályok
Felállítják idén a marosvásárhelyi Bethlen-szobrot

Gyergyószék

kivitelező ugyan szerdára ígérte
a munka elkezdését, de technikai gondok miatt ez egy nappal
tolódott. Egy nap késés már semmit
nem számít ahhoz képest, hogy milyen hosszú ideje várták a környéken
lakók, de egyébként a legtöbb gyergyószentmiklósi is ennek a nagyon
forgalmas útnak az aszfaltozását.
Mint Fodor Vanyó Csaba, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója
elmondta, amikor a Dózsa György utcában elkészül az első réteg aszfalt,
a kivitelezők átköltöznek a Halász

utcába, és ott is elvégzik az aszfaltszőnyegezési munkát. Ezt követi a
járdaszegélyek kiépítése. Az ígéret
szerint még ebben az évben a végső
kopóréteget is leterítik a két útra. A
járdák már csak a jövő évben
készülhetnek el, miután az
áramszolgáltató vállalat is
elvégzi az ő feladatát, azaz a jelenleg oszlopokon
található vezetékek földbe helyezését, amelyek a
járda alá kerülnek majd.
Mindeközben jól haladnak a
munkával a Rózsa utcában is, ahol
az első aszfaltréteg már korábban elkészült, ott a csatornafedők megfelelő szintre emelése van folyamatban,
hogy ott is következhessen a kopóréteg kialakítása, és ezzel a teljes felújítás befejeződik.
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• Zömmel elhárultak a jogi akadályok Bethlen Gábor

erdélyi fejedelem teljes alakú szobrának Marosvásárhelyen történő felállítása elől, a szervezési feladatok
megoldása maradt csak hátra – mondta a Székelyhonnak Borsos Csaba, a marosvásárhelyi polgármesteri
hivatal sajtószóvivője.
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a projekt politikai töltetet nyerjen.
A november 15-ei dátumot azért is
tartja fontosnak a politikus, mert
az a szórvány napja is, ami a Maros
megyeiek és a marosvásárhelyiek
számára is kiemelt fontossággal bír.
Vass Levente azt a kérést is
megfogalmazta Soós Zoltán
felé, hogy az eddigi munkálatokban oroszlánrészt
vállalt kollégái munkáját
nyilvános módon is köszönje meg. „Kiemelten ajánlom fi gyelmébe Kali Istvánt,
Bătăran Viorelt, Keresztes Gézát
és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetség marosvásárhelyi tanácsosait. Személyes közbenjárásom e
megvalósításban az ő érdemeikhez
képest elhanyagolható, így minden
engem illető esetleges dicséretet is a
szobor ötletgazdájának, Önnek számítok” – fogalmazott Vass.

Marosszék

nepség napjaként, mivel ez Bethlen
Gábor születésének és halálának
a napja. A leköszönő parlamenti
képviselő azt írta levelében, hogy
„mindössze egynapos munka vászobrotelőbbSzovátáról
laszt el a szobor végleges felállítákell Marosvásárhelyreszálsától, hiszen a talapzat körül a terülítani,majdamármeglévő
talapzatra helyezni, é s ki kell tű z- letrendezés is készen van”. Arról is
beszámolt a volt városi RMDSZ-elnileleplezésénekdátumát–tette
hozzá, miként azt is, hogy a pontos nök, hogy Harmath István művész
alkotását Sántha Csaba szovátai
dátumot ezutánrögzítiazönkoröntőmester műhelyében öntötték
mányzat,ésidőbentájékoztatja
ki. Mind az alkotói, mind a kiöntési
errő lamarosvásárhelyieket.„Az
esemé nyre mé g ebben az é vben sor munka költségeit kifi zették.
Ahogy Vass Levente fogalmaz,
kerü l” – hangsúlyozta a szóvivő.
Vass Levente, a marosvásárhelyi a talapzatra a Bethlen Gábor felRMDSZ leköszönt elnöke nyílt le- irat is mindössze a szeptember
vélben javasolta a polgármesternek 27-ei választásokat követően kenovember 15-ét a szoboravató ün- rült fel, ezzel is megelőzve, hogy
ANTAL ERIKA

A szobrot előbb Szová tá ró l kell
Marosvá sárhelyreszállítani,majd
a má r meglé vő talapzatra helyezni

• SZÉKELYHON TV
Tűzzel-vassal továbbvinni a nyomtatott gyermeklapokat
Vezetőváltás zajlik a Napsugár és a Szivárvány
gyermeklapoknál, a kiadványokat több mint három
évtizedig irányító Zsigmond Emesét László Noémi
váltja. „A közösség az első és legfőbb személy,
s lelkében változatlan, csupán az atyák és a fiak
cserélik egymást.” Az ezeréves népi életformáról írt
Tamási Áron-sorokat többször idézték már a 64 éve
folyton alakuló, újuló, de lelkében változatlan Napsugárral kapcsolatban. Most az „atyák és a fiak”
cseréjének újabb pillanatához érkezett a Napsugár
és a Szivárvány gyermeklapok szerkesztősége: a
nyugdíjba vonuló Zsigmond Emese helyett novembertől László Noémi lesz az új főszerkesztő, Müller
Katitól pedig Bak Sára veszi át a képszerkesztői
munkát. Zsigmond Emese a Napsugárnál töltött 31
év alatt folyamatosan azon munkálkodott, hogy az

erdélyi magyar óvodások és kisiskolások a minőségi
irodalom és az igényes illusztrációk, a megtartó hagyományok közelségében nőjenek fel – elvégre ez a
cél: igényes olvasóvá nevelni őket. A szerkesztőség
szervezte közösségi események során kedvessége, lelkesedése erőt és reményt adott szülőnek,
pedagógusnak, kisebb és nagyobb gyermeknek
egyaránt. A József Attila-díjas költő, műfordító László Noémi az 1990-es évek óta ír gyermekverseket,
szövegei rendszeresen megjelentek a Napsugárban,
amelynek ebben az évben szerkesztője is lett. Természetes volt tehát, hogy ő lesz az, aki ezt a fontos
szerepet betölti majd. Zsigmond Emesével és László
Noémivel Székely Blanka beszélget a Nézőpont következő adásában, pénteken 12 órától a Székelyhon
TV Youtube-csatornáján.

