
Az eddigi összeg kétszeresét fizetik az ANL-s lakások lakói

Megugrottak a bérleti díjak

Több mint kétszeresére emel-
kedtek január 1-től az ANL-s
lakások bérleti díjai, az ár ki-
számítását módosító kor-
mányhatározat tavaly jelent
meg. 

A lakbér emelésére legutóbb
2015 októberében került sor, akkor
is kétszeresére növelték a havonta
fizetendő összegeket. A bérlőket
természetesen kedvezőtlenül érin-
tette az újabb drágítás, viszont
egyesek elismerik, a piaci árakhoz
képest még így is kedvezményes a
lakbér. 

Egy fiatal édesanya lapunknak
elmondta, férjével és három hóna-
pos kislányával egyszobás lakásban
élnek, eddig 90 lej körül volt a havi
lakbér, most 218 lejes számlát kell
törleszteniük. A bérlő szerint még
mindig kedvező ez az ár, ugyanis a
marosvásárhelyi ingatlanpiacon
száz eurónál olcsóbban nem kapnak

egyszobás lakást, ezért ha nem drá-
gítják tovább a lakbért, nem tervez-
nek költözést. 

Egy másik lakó viszont felhábo-
rodásának adott hangot az áremelés
miatt, mint mondta, bár tudták az
elmúlt év vége óta, hogy emelés
várható, egy hete kapták meg a

A lakosság 
csaknem fele 
napenergiával 
fűtene
A romániai lakosság 49 százaléka a
legszívesebben napenergiával fűtené
ki lakását, úgy vélik, így hozzájárulná-
nak környezetünk védelméhez – derül
ki egy nyolc országot érintő felmérés-
ből.

____________2.
Bezárnak 
a Bányák!
Bezárják kapuikat a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban székelő Bányák.
A Székely Csaba Bánya-trilógiájának
első két részéből készült Bányavirágot
és Bányavakságot joggal nevezhetjük
az utóbbi évek két legsikeresebb ma-
rosvásárhelyi színházi előadá-
sának. 

____________3.
Kedves Község
Falu beliek!
Azér irok mostan Néktek, hogy a bá-
nyák hejzetéröl irjak Néktek. Minhogy
Én meg tettem ennek a kicsiny közs
falunak első sorba mindent amit tut-
tunk, de sokan sajnos elenkezöleg
mindent elkövetek valamijen uton
módon, hogy engemet bé feketícse-
nek.
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AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:

– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323



számlát, és azóta sem tud magához
térni. A kétszobás lakásra az eddigi
200 lej helyett januártól 500 lejes bér-
leti díj terheli a családi kasszát. Ehhez
hozzáadódik a téli idényre jellemző
havi 500-700 lejes közköltség, így az
egyik fizetést csak ez a két kiadás föl-
emészti. A magas fűtésszámlák egyéb-
ként folyamatos fejfájást okoznak az
ANL-s lakrészeket bérlő családoknak,
ugyanis a Locativ lakásgazdálkodási
vállalat nem engedélyezi, hogy egyéni
kiskazánokat szereljenek a lakásokba,
a teljes tömbházat kiszolgáló hőköz-
pont szabályozásában viszont nincs
egyetértés a lakók között. A lapunknak
nyilatkozó bérlő elmondta, 26 Celsius-
fok van a lakásban, és amikor próbál-
ták elérni, hogy tegyék alacsonyabb
fokozatra a fűtést, az volt a válasz,
hogy egyes lakók fáznak. Mint mondta,
az újabb építésű ANL-s tömbházakban
a nyáron költségmegosztókat szereltek,
ám amikor a régebbi tömbházakban élő
lakók ugyanezt kérték, azt a választ
kapták, hogy műszakilag ez nem le-
hetséges, ugyanis esetükben függőle-
ges elosztású fűtésrendszer van. 

A kormányrendelet alapján az új
bérek kiszámításánál nemcsak a szo-
bák számát, hanem a lakás négyzetmé-
terét, a falak vastagságát, illetve az
erkélyek felületét is figyelembe vették.
Például két család esetében, amely
ugyanolyan kétszobás lakásban lakik,
ha egyiknek nagyobb az erkélye, az
esetenként száz lejjel fizet többet.

Mindemellett magasabb a bérleti díj
azon bérlők esetében, akik betöltötték
35. életévüket. A bérlő ugyanakkor
egy másik kiadásra is felhívta a figyel-
met, a szerződés értelmében a bérlők-
nek be kell fizetni garanciaalapként
egy bizonyos összeget, ami a lakbér
háromszorosa. Így a lakbér növekedé-
sével ezt az összeget is pótolni kell. 

Mint mondta, az évek során komo-
lyabban nem néztek más lakhatási le-
hetőség után, ugyanis évekig
reménykedtek, hogy meg lehet majd
vásárolni az ANL-s lakásokat, viszont
Marosvásárhelyen erre a mai napig
nincs lehetőség, bár közel száz család
jelezte már néhány évvel ezelőtt erre
vonatkozó szándékát. 
A polgármester a lakbérek eddigi
szintre való visszaállítását kéri

A megemelt lakbérek kapcsán
Dorin Florea, Marosvásárhely polgár-
mestere a Regionális Fejlesztési Mi-
nisztériumhoz fordult, és a bér
csökkentését kérte. Az Agerpres hír-
ügynökségnek adott nyilatkozatában a
városvezető kifejtette: a marosvásár-
helyi fiatal házasok 40 százaléka ter-
vezi érvényes bérleti szerződésének
felbontását, miután az előző kormány
megemelte az Országos Lakásügynök-
ség (ANL) lakásainak bérleti díját. 

„Van néhány intézkedés, amelyet a
Cioloş-kormány mandátuma végén fo-
gadott el, amelyek észrevétlenül át-
csúsztak, viszont komoly hatásaik
vannak. (...) Volt egy döntés a lakbérek

fizetésére vonatkozóan, aminek a kö-
vetkezményeként most, amikor meg-
újítanánk az ANL-s lakások bérleti
szerződéseit, a fiatalok körülbelül
40%-a lemondana lakásáról, mert nem
tudnák kifizetni a megemelt bért. Egy
egyszobás lakás bére eddig 90 lej volt,
most 270 lej. Egy egyszerű kétszobás
lakás bérlése 230 lejről 500 lejre emel-
kedett. Ez egyik napról a másikra gon-
dot okoz” – magyarázta Florea.

A polgármester szerint nehéz elma-
gyarázni az ANL-s bérlőknek, hogy
miként nőtt meg ennyire a bérleti díj,
és levelet írt a jelenlegi fejlesztési mi-
niszternek, Sevil Shhaidehnek. Ebben
azt kéri, hogy vizsgálják felül és lehe-
tőleg csökkentsék a bérleti díjakat, a
befolyt pénz pedig maradjon az önkor-
mányzatoknál.

Dorin Florea ugyanakkor ellenzi az
ANL-s lakások eladását, hiszen sze-
rinte az önkormányzatnak az a célja,
hogy segítse és ne adósságba sodorja
a fiatalokat.

„Nyolc éve folyamatosan el szeret-
nék adni ezeket a lakásokat, szerintem
ez nagy tévedés. Nem azért építesz la-
kásokat, hogy eladd. Ezt a magánbe-
fektetők űzik. Az önkormányzat azért
épít lakásokat, hogy támogassa a fia-
talokat, hogy családot alapítsanak,
dolgozzanak és itthon maradjanak. Ha
eladod a lakást, csak átruházod az
átkot ezekre a fiatalokra, akik 50 éves
korukig adósak lesznek a bankoknak”
– nyilatkozta Dorin Florea.

A bányászjárás száz 
áldozatát keresik 

a katonai ügyészek
A legfőbb ügyészség katonai ügyészei közölték, nem sikerült

azonosítaniuk mintegy száz személyt, akik 1990. június 13-án
a bukaresti Egyetem téren tartózkodtak, és őrizetbe vették őket.
Azonosításuk érdekében közölték fényképüket az intézmény
honlapján.

Mint a legfőbb ügyészség pénteki közleményéből kiderül, a
katonai ügyészek célja a bányászjárás valamennyi áldozatának
azonosítása. 

Az intézmény honlapján közzétett fotókat 30 nap után leve-
szik. Akik segíteni tudnak a keresett személyek azonosításában,
a 021-319-38-33 (1244-es belső) számot hívhatják. Faxon a
021-319-38-89 szám érhető el, miközben e-mailt a 
sectia_militara@mpublic.ro címre lehet írni.

Ion Iliescu volt román államfő, Petre Roman volt miniszter-
elnök, továbbá Gelu Voican-Voiculescu, Virgil Măgureanu és
más személyek ellen vádat emelt a legfőbb ügyészség az 1990-
es bányászjárás ügyében – közölte december 23-án a vádható-
ság.

A katonai ügyészek azt mondják, bizonyítékaik vannak,
hogy ők szervezték meg és irányították közvetlenül a civil la-
koság elleni támadást, ami négy személy lőtt seb általi halálát,
három személy lőtt seb általi sérülését, 1269 személy testi és
lelki sérülését, valamint 1242 személynek a szabadságától való
megfosztását eredményezte. (Mediafax)

Megugrottak a bérleti díjak
Ma ÁGNES, 
holnap VINCE, ARTÚR napja. 
VINCE: a latin Vincentius rövi-
dülése, jelentése: győztes.
ARTÚR: valószínűleg kelta
név, jelentése ismeretlen.

21., szombat
A Nap kel 

7 óra 58 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 9 perckor. 
Az év 21. napja, 

hátravan 344 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2017. január 21., szombat
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1 EUR 4,4920
1 USD 4,2204

100 HUF 1,4599
1 g ARANY 162,5395

IDŐJÁRÁS
Változó idő

Hőmérséklet:
max. -3 0C
min. -12 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

A hónap második felében, január
végén magyarországi előadók érkez-
nek Marosvásárhelyre: a pécsi Bóbita
Bábszínház két előadással vendégsze-
repel az Ariel Ifjúsági és Gyermekszín-
házban.

A 4 év fölötti gyerekeknek szánt
Szélkötő Kalamona című produkció ja-
nuár 29-én délelőtt 11 órától kerül be-
mutatásra a Nyomda utcai színház
nagytermében. Ugyanazon napon dél-
után 5 órától egy emelettel feljebb, az
Ariel Stúdióban Az ablak című elő-
adást nézhetik meg a 14 év fölötti
nézők. 

A produkciót követően a drámape-
dagógiai tapasztalattal is rendelkező
színészek körülbelül 80 perces foglal-
kozásra várják azokat a felnőttkor kü-
szöbén álló nézőket, akik számára
lassan időszerűvé válnak az iskola
utáni élet kis és nagy kérdései.

A Szélkötő Kalamona című előadás
dramaturgja Nagy Orsolya, díszlet-,
jelmez- és bábtervezője Boráros Szi-
lárd, zeneszerzői Bogárdi Aliz és Jankó
Mátyás. Koreográfus: Fitos Dezső,
Kocsis Enikő, rendező: Markó Róbert.
Játsszák: Czéh Dániel, Kalocsányi
Gábor, Matta Lóránt, Papp Melinda,
Vadon Judit, Komlóczi Zoltán m.v.
„Amikor a főkirály, valamennyi király-
nak a királya nem adta a lányát Kala-
monának, az fogta magát, és a Szelet
megkötötte. És az egész ország-világ-
ban nem találtatott egyetlen teremt-
mény, aki a Szelet megszabadítsa.
Csak a szegényember meg a szegény-
asszony legkisebbik fia, a Rontó – aki-
nek életében nem sikerült még soha
semmi – vállalkozott, hogy vadkano-

kon, ördögökön meg varázsos
asszonyokon keresztül el-
megy a hetedik világ végéig,
hogy ott a Kalamona palotá-
ját, s benne magát Kalamonát
megtalálja s hogy a megkötött
Szelet eloldja. Színházi forga-
tag bábbal, tánccal, fénnyel,
földdel, vízzel, levegővel,
népmesekincsünk talán leg-
mozgalmasabb darabja nyo-
mán” – áll az előadás
ismertetőjében. A produkció
időtartama kb. 45 perc. 

Az ablak (bábos játék és
színházi nevelő foglalkozás
14 éven felülieknek) című elő-
adást A bogyósgyümölcsker-
tész fia című műve alapján
Háy János írta bábszínpadra.
Dramaturg: Tóth Zoltán, zene:
Komlóczi Zoltán, Czéh Dá-
niel és Kalocsányi Gábor. Ter-
vezte: Schneider Jankó,
rendezte: Tóth Zoltán. Játs-
szák: Vadon Judit, Czéh Dá-
niel, Kalocsányi Gábor, Papp
Melinda, Tölgyfa Gergely m.v., Kom-
lóczi Zoltán m.v.

„Szóval baromi szar 18-nak lenni…
Na persze sokkal jobb! Végre vehetsz
sört meg cigit. Anélkül, hogy beszól-
nának. De… Ennyi! És tényleg ennyi.
Kevesebb a kiskapu. Szart. Hülyeség
ez az egész. Ezt várni. Minek. És most
mi lesz. Semmi. Itt ülök a sarkon és
várom a többieket. Este van. Kedd.
Szokásos kedd. Bedobunk pár sört és
várjuk a semmit!” (Háy János: A bo-
gyósgyümölcskertész fia – részlet) 

Az előadás központi témája a 18.

életév betöltése és a középiskola befe-
jezése után a felnőttéletbe kilépő fiata-
lok „kapunyitási pánikja”. A kortárs
nyelven megszólaló bábos játékhoz
színházi nevelési foglalkozás is kap-
csolódik, amelyben a játszó bábszíné-
szek és drámatanárok az érintett
korosztályhoz tartozó nézőkkel együtt
teszik fel s próbálják megválaszolni az
előadás, a játék által felvetett, a jelen-
lévőket közvetlenül is érintő kérdése-
ket – olvashatjuk az ismertetőben.

A produkció időtartama kb. 80 perc,
amelyet 80 percnyi színházi nevelési
program követ. (Knb.)

Szélkötő Kalamona és Az ablak
A Bóbita Bábszínház Marosvásárhelyen

A lakosság csaknem fele
napenergiával fűtene

A romániai lakosság 49 százaléka a legszívesebben napener-
giával fűtené ki lakását, úgy vélik, így hozzájárulnának környe-
zetünk védelméhez – derül ki egy nyolc országot érintő
felmérésből.

Erre az ideálisnak mondott fűtésrendszerre való áttéréshez
azonban radikális változásra lenne szükség egy olyan ország-
ban, mint Románia, ahol az idézett közvélemény-kutatás szerint
az otthonok többségét földgázzal működő hőközpontokkal
fűtik, vagy távhő van. A megkérdezettek alig 1 százaléka
mondta azt, hogy napenergiával fűt, és szintén 1 százalékot tesz
ki azok aránya, akik geotermális energiát használnak – derül ki
az E.ON Románia közleményéből.

Más országok lakosai is a napenergiát jelölték meg ideális
energiaforrásként. Az olaszok és a magyarok körében eléri a 60
százalékot azok aránya, akik azt válaszolták, hogy fenntartások
nélkül választanák ezt a fűtésmódot. A britek érdeklődnek a leg-
kevésbé a napenergia iránt, a szigetországban megkérdezettek
közül csak 38 százalék jelölte meg ezt a választ, 36 százalék a
továbbiakban is inkább földgázzal fűtene.

A felmérést 2016 decemberében az E.ON és a Kantar
EMNID készíttette 8000 ember megkérdezésével Németország-
ban, Nagy-Britanniában, Olaszországban, Csehországban, Ro-
mániában, Svédországban, Törökországban és
Magyarországon. (Mediafax)



Bezárják kapuikat a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színházban székelő
Bányák. A Székely Csaba Bánya-
trilógiájának első két részéből készült
Bányavirágot és Bányavakságot jog-
gal nevezhetjük az utóbbi évek két
legsikeresebb marosvásárhelyi szín-
házi előadásának. A marosvásárhe-
lyi drámaíró szövegei a Yorick
Stúdió kezdeményezésére látták
meg a napvilágot, majd a Tompa
Miklós Társulattal együttműködés-
ben koprodukcióként indultak dia-
dalútjukra, rendre, 2011
októberében és 2012 szeptemberé-
ben. Az öt- és négyéves „futamidőt”
tekintve  a két leghosszabb életű
előadás nem csak a határon inneni
és túli színházi szakma elismerését,
de a közönséget is megnyerte ma-
gának. Ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy az összesen 130
alkalommal játszott előadásokat
közel 20 ezer néző látta Bukaresttől
Pécsig 23 különböző városban. Az
összesen 17 fesztiválszereplés
pedig 18 díjat hozott a produkciók-
nak, illetve az alkotóknak. 

A művek helyszíne fiktív erdélyi
magyar falu, ahol már nincs bánya,
nincs munka, nincs pénz, nincs
jövő, nincs remény. Szesz van, kor-
rupció, bűnözés, békétlenség és
magas öngyilkossági ráta – foglalja
össze Stuber Andrea kritikus. 

Jelen melléklet az utolsó elő-
adások alkalmával eleveníti fel a

több évadon át tartó siker történe-
tét.

A Bányák temetésére ezen a hét-
végén kerül sor – dupla előadások-
kal: január 21-én, szombaton 17 és
20 órától a Bányavakság, 22-én, va-
sárnap pedig szintén ebben a két
időpontban a Bányavirág búcsúzik. 

Ezúton mondunk köszönetet a
Bányák összes munkatársának, akik
a hosszú pályafutás alatt hozzájárul-
tak a sikerekhez:

Székely Csaba: Bányavirág –
Rendező: Sebestyén Aba. Szerep-
lők: Iván – Viola Gábor/Sebestyén
Aba, Mihály – Bányai Kelemen
Barna, Ilonka – Nagy Dorottya,
Illés – Kovács Botond/Bartha
László Zsolt, Irma – Gulácsi Zsu-
zsanna. Díszlet- és jelmeztervező:
Lukácsy Ildikó. Zenei munkatárs:
Czerán Csaba. Video: Sebesi Sán-
dor. Világosító: Aszalos Attila.
Ügyelő: Vajda György.

Székely Csaba: Bányavakság –
Rendező: Sebestyén Aba. Szerep-
lők: Ince – Szakács László, Iringó –
Nagy Dorottya, Izsák – Ördög Mik-
lós Levente/Tollas Gábor, Florin –
Bányai Kelemen Barna, Izabella –
Czikó Julianna. Díszlet- és jelmez-
tervező: Bartha József (assziszten-
sei: Bajkó Blanka Alíz, Hotykai
Evelyn). Zene: Boros Csaba. Zené-
szek: Fazakas Attila, Pál Tamás,
Sándor László. Maszk: Benő Kinga.
Ügyelő: Szakács László

A Bányák pályafutásának részle-
tei a melléklet belső oldalain olvas-
hatók.

„Éljen a magyar szabadság!”  Bányai Kelemen Barna (Florin) és Szakács László (Ince) a Bányavakságban. (fotó: Rab Zoltán)

„Ahogy a nagyanyám szokta
mondani: ami megtörtént, meg-

történt, a múltat eltemettük,
most már békességben élünk.

És ez a fontos.”

„És ezúttal kompót...” Viola Gábor (Iván) és Gulácsi Zsuzsanna a Bányavirágban

Bezárnak a Bányák!

Mikor a színházban egy előadás
készül, az hasonlatos az első gye-
rek érkezéséhez egy friss házas-
ságban. Kicsit átalakul a ház,
kicsit figyelmesebb mindenki min-
denkivel, egyesek kicsit érzéke-
nyebbek, a szomszédok süteményt
készítenek. Mindenki megpróbál
egy kicsit jobb lenni. Aztán felsír a
gyerek ami a színházban a bemu-
tatóvégi taps. Majd felnő a gye-
rekelőadás. Abban az esetben, ha
nem bukás, önálló életet él,
majd… csendesen elfelejtjük. Ar-
chívumba kerülnek a cikkek, fény-
képek, bontóba a díszlet, raktárba
a ruhák…  Vannak speciális ese-
tek. Ilyen a két Bánya, ahogyan
nem hivatalosan szólítjuk. Két
olyan előadás, ami nem a színház
gyereke. A Yorick Stúdióban szü-
lettek. Szerelemgyerekek voltak.
Gondos Pál atyaként adoptáltuk
őket.  Székely Csaba kiváló szö-
vege, a színészek hihetetlen odaa-
dása, Lukácsy Ildikó és Bartha
József játéktere és nem utolsó sor-

ban Sebestyén Aba sokoldalú érde-
mei egy mind ez idáig elképzelhe-
tetlen sikersorozatot hoztak létre.
Ugyanakkor a Bányák sikere egy-
beesett a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház újragondolásával. Egy si-
kersorozat első darabjai voltak. A
sikersorozat eredményeit mellé-
keljük, de azt nem lehet papírra
vetni, hogy milyen szakmai és er-
kölcsi elismerés övezte az elő-
adást az évek során. Telt házak,
dübörgő tapsok, nézői kommentá-
rok… Most a telt ház ellenére, bú-
csúznunk kell. Az élet bonyolult és
a szereplői mozgásban vannak. A
két előadás játszásához öt színház-
zal kell időpontot egyeztetni. Ez
sajnos a hatalmas távolságok és
a színészek elfoglaltsága miatt
szinte kilátástalan. Köszönet
mindenkinek. Higgyünk a csodá-
ban, hátha egyszer majd még.
Addig is köszönet mindenkinek.
Az előadás nem halt meg… csak
alszik.

Gáspárik Attila

BÁNYAVÉG
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Méltánytalan s egyben kockázatos is a szí-
nészi játékot egy-két előadás alapján meg-
ítélni. Itt azonban a felsőfok szintjén kell
kiemelni egy lenyűgöző páros teljesítményét:
Viola Gábor (IVÁN) és Bányai Kelemen
Barna (ORVOS) a berúgás fokozatainak glis-
sandóját úgy tudták végigjátszani, hogy több
alkalommal torokszorítóan megrendítőek
voltak, messze elkerülve a lerészegedés elját-
szásának közhelyes kliséit.

(Lázok János – Népújság, 2011)

Azon röhögjük magunkat föld alá a néző-
téren, hogy a szereplők elkeseredésükben a
föld alá isszák magukat a színpadon. Rutino-
san,  ösztönszerűen vedelnek. Sőt zsinórban
húzzák fel magukat a fára, és netán még
ekkor is alaposan dolgozik a nevetőizmunk.

(Bóta Gábor – pepitamagazin.com, 2012)

Néha azonban – mint mikor a Bányavirág-
ban Iván cinikusan dobálózik a komikumban
tocsogó replikákkal, majd elbújik  a szekrény
mögé sírni, mint egy gyerek – a humor várat-
lanul megszakad.

(Oana Stoica – Dilema Veche, 2014)

A produkció naturalista-realista stílben fo-
gant az öltözékektől kezdve a díszletig és elő-
adásmódokig, de ez nem a Székely Színház
realizmusa: az élethű színrevitelt és koncep-
ciót átszövi a cinizmus, a kilátástalanságból
fakadó, egymáshoz vágott gúnyolódások
tömkelege – az előre sejthető, mégis a várat-
lanság erejével ható szituációk e naturaliz-

must önmaga ellen fordítják, és a művet, az
előadást paródiává teszik. (...) A pozitív és
negatív tulajdonságok kiegyensúlyozott
arányban vannak jelen, és a karakterek em-
berszerűvé válnak – lehet, hogy nem fogad-
juk el, de megértjük őket.

(K. Nagy Botond – Népújság, 2013)

(...) A Bányavakság marosvásárhelyi be-
mutatójából kiérződik, hogy megelőzte egy
sikeres Bányavirág. A produkció kiállítása
nagyvonalúbb: bal elöl három zenész kíséri
dallamilag és főként ritmikailag a játékot.
Bartha József díszlete enyhén ironikus kép-
zőművészeti keretet ad az előadásnak. Egy
festményt látunk – képeslapot – , rajta a táj,
fenyvesek, „Welcome to Transylvania” fel-
irat, alatta ott ül dicsőségesen Ince és Iringó. 

Székely szövege vakmerően szlalomozik a
különböző műfajok között: a klasszikus ka-
barétréfától a drámain át a groteszkig. A szí-
nészek nagyszerűen veszik be a kanyarokat.
Alighanem Bányai Kelemen Barna a legbra-
vúrosabb, aki a román rendőrt játssza elra-
gadó nonsalansszal. Figurájában sokkal több
a felnéznivaló, mint a le. Az előadás emble-
matikus jelenetében kiül a képkeretre Incével,
s versenyt szidalmazzák-vádolják egymást,
román a magyart és magyar a románt. Feles-
leges lenne számolgatnunk, hogy tizenkilenc-e
az egyik és egy híján húsz-e a másik. A másik
Szakács László, aki kicsit talán túlságosan is
erőteljes személyiség Incéhez. (...)

Nagy Dorottya elpiszkafásítja színésznői
lényét, s finom, sötét humorral reflektál 

Iringó reménytelen sorsára. Czikó Julianna
e.h. azt a fajta fiatalságot hozza be Izabella-
ként, amelynek hamva talán sosem volt, vagy
ha mégis, már senki nem emlékszik rá. Az
Izsákot játszó Ördög Miklós Levente kija-
vítja Székely Csabát, aki mindössze egy p-
vel írta a japán szót. Ő, ahogy kell, minimum
hárommal ejti. 

(Stuber Andrea – fidelio.hu, 2013)

Ebben talál egymásra leginkább szerző és
rendező: úgy adagolják a kommersz eleme-
ket, hogy a történet minden mozzanatában
mélység rejlik, úgy keserítik a torkunkat a
balkáni vircsafttól ránk törő globális szégyen-
nel, hogy közben ráérzünk az önismeret mél-
tóságára, úgy zsonglőrködnek a gyilkos
(gyilkolászós) iróniával, hogy ezzel együtt
fölkorbácsolják az öniróniára való hajlamun-
kat. 

(...) A Bánya-trilógia második részének
praktikusan már nem sok köze van a (bezárt)
bányához sem. Csupán metaforikus értelem-
ben. Úgy viszont nagyon.  (...)

Tiszta, egyszerű, elsöprően látványos szín-
padi munka.

(Kállai Katalin – Színház folyóirat, 2013)

A magyar–román együttélés problémáját
meglehetősen alulnézetből boncolgató elő-
adás minden pillanata hatott, a közönség és a
szakma egyaránt díjazta a már-már elviselhe-
tetlen őszinteségű és humorú témakezelést,
no meg az öt színész briliáns alakítását. 

(Csinta Samu – erdelyinaplo.ro, 2013)

[A Bányavakság] fekete komédia, a cse-
hovi dráma hangsúlyaival, ami bűnügyi fel-
hanggal (...) A magabiztosan mondott nyelvi
zagyvaságoktól könnyesre kacagjuk magun-
kat. (...) A polgármester Ince és Florin, a
román rendőr között elhangzó párbeszéd
gyűjteménybe illő. 

(Simona Chiţan – Adevărul, 2014)

A Sebestyén Aba rendezte két előadás, a
Bányavirág és a Bányavakság koncepciójá-
nak Csehov korának ellentmondásos kijelen-
tése tűnik: „az én darabjaim vígjátékok”. A
szegénységtől és illúzióvesztettségtől sújtott
erdélyi székely falvak lehangoló világa, ahol
az egzisztenciális kilátástalanság alkoholba
fullad, a vallás maga alá gyűrve uralja az
életet, a nacionalista diskurzus a mindennapi
társalgás része, a korrupció életforma, az
egyetlen élhető megoldás pedig (micsoda iró-
nia!) az öngyilkosság, egyszóval ez az egész
reményvesztett világ csehovi irodalma Se-
bestyén Aba előadásaiban becketti formában
ölt testet. 

(Oana Stoica – Dilema Veche, 2014)

A darab – jóval közönségbarátabb, talán el-
adhatóbb is, de semmivel sem kevésbé jól
megírt és kevésbé sziporkázó, mint a Bánya-
virág – egy fekete komédia útján jár, amely-
ben a modern bohózat váratlanul de-
tektívtörténettel társul. (…)

(Mircea Morariu – Teatrul Azi, 2014)
„Nem vagyok én különb semmivel. Egyformák vagyunk, ha ilyesféle dolgokról van szó. 

De a családomért teszem, a házért, ezt ne felejtsd el!” 
Nagy Dorottya (Iringó), Szakács László (Ince) és Czikó Julianna (Izabella) a Bányavakságban  (fotó: Rab Zoltán)

„A tévé volt már itten?”
Nagy Dorottya (Ilonka), Kovács Botond (Illés) és Viola Gábor (Iván) a Bányavirágban

A BÁNYÁKRÓL ÍRTÁK...

A Bányavirág díjai: 

Fesztiválszereplések
Bányavirág
IX. Nemzetiségi Színházi Kollokvium – Gyergyószentmiklós, 2011.
Temps d’Image Nemzetközi Tánc-, Színház- és Videóművészeti Fesztivál – Kolozsvár, 2011.
Magyar Színházak XXIV. Kisvárdai Fesztiválja, 2012.
VI. DESZKA Fesztivál – Debrecen, 2012.
Sorompók Nélkül Nemzetközi Multikulturális Fesztivál – Szatmárnémeti, 2012.
XII. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT), 2012. 
5. DráMa Fesztivál – Székelyudvarhely, 2012.
Határtalan Napok – Miskolc, 2013.
Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál – Arad, 2013. 

Bányavakság
VI. Interetnikai Színházi Fesztivál (IFESZT) – Nagyvárad, 2012. 
XIII. Pécsi Országos Színházi Találkozó (POSZT) – 2013. 
Nagyszebeni Nemzetközi Színházfesztivál (FITS), 2013. 
Magyar Színházak XXV. Kisvárdai Fesztiválja,  2013.
X. Nemzetiségi Színházi Kollokvium – Gyergyószentmiklós,  2013.
6. DráMa  Kortárs Színházi Találkozó – Székelyudvarhely, 2013. 
Országos Színházi Fesztivál (FNT) – Bukarest,  2013. 
Román Dráma Fesztivál (FDR-FEST) – Temesvár, 2014. 

STATISZTIKA
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ÉS MOST...
A mindkét előadásban érintett alkotókat kérdeztük:
milyen változást hoztak az életükbe a Bányák?

BÁNYAI KELEMEN BARNA (Mihály/Florin)
Nem mondhatnám,  hogy megváltoztattak, inkább megha-

tároznak. Viszonyítási pontok. Annyira jó hangulatban szü-
lettek – talán még az időzítés is tökéletes volt –, hogy sajnos
vagy nem sajnos, az ilyen erős ingerek nagyon bemásznak a
hiú színész emlékezetébe. Gyakran szeretnék úgy dolgozni,
mint akkor, annak idején a Bányáknál. Szövegeik sokáig kí-
sérnek, előszeretettel szoktam idézni belőlük, ide például
most ezt: „De tudd meg, Iván, nincsen olyan, hogy normális
élet. Hiszed-e, hogy nincsen? Csak élet van”. 

NAGY DOROTTYA (Ilonka/Iringó)
Nem nagyon változott az életemben semmi. Ha viszont va-

lami változni fog, az ettől arrafelé lesz, ha már nem fogjuk
játszani tovább a Bányákat. Hiányozni fognak a mindennapi
életemből. 

Megtapasztaltam azt az érzést, milyen egy olyan előadás-
ban lenni,  amiben nincsenek gondok. Amikor elejétől a vé-
géig bátran, önfeledten lehet játszani, és minden percét
élvezed az előadásnak. Azelőtt nem tapasztaltam ilyesmit.

Mert vagy az van, hogy megmondják, mit csinálj, vagy csi-
nálod, de nem igazán tetszik. Az volt a legszebb ezekben az
előadásokban, hogy a színészet lényegét tudtam megélni ben-
nük, a játék örömét. A végrehajtásban, a keretekbe zárt elő-
adásban pont ez vesztődik el. Itt senki nem utasított, nem
mondta meg, mit csináljunk: mindenki együtt dolgozott, min-
dent együtt találtunk ki. 

SEBESTYÉN ABA (rendező/Iván)
Hogy mi változott?
Talán a felelősség nőtt meg mindazzal kapcsolatosan, amit

színészként, tanárként, rendezőként vagy színházi mened-
zserként teszek. A Bányák csodálatos próbafolyamata és hir-
telen sikere mérföldkővé vált életemben. A siker azonban
kötelez.

Nagyobb az elvárás és alkalomadtán élesebb a kritika is.
A színészi karrierem jelenleg egy kicsit takaréklángon ég, hi-
szen azóta számos színháztól kaptam bizalmat és felkérést
rendezői munkára, amiket igyekszem tudásom legjavával ho-
norálni. Így nyílt alkalmam nagyszerű társulatokkal, kiváló

színészekkel dolgozi a budapesti Nemzeti Színházban, a Sza-
badkai Népszínházban, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszín-
házban, a budapesti Thália Színházban vagy most legutoljára
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társu-
latában.  A Bányák visszhangos szakmai és közönségsikere
nélkül talán nem került volna sor ezekre a szakmai találko-
zásokra. 

Szóval? 
Túl azon, hogy szomorúsággal tölt el a Bányák bezárásá-

nak híre, mérhetetlen hálát érzek.
Hálás vagyok. Hálás vagyok, hogy ez a BÁNYACSODA

megtörténhetett velem, velünk. Hálás vagyok a szerzőnek,
hálás vagyok a színészeknek, a tervezőknek, a zenészek-
nek, a műszaki munkatársaknak, hálás vagyok a kö-
zönségnek, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vezetősé-
gének és szervezőcsapatának, amelyek lehetővé tették,
hogy koprodukció formájában, a nehéz egyeztetési gondok
ellenére, mégis ilyen szép számot érjenek meg ezek az elő-
adások.

Köszönöm!

Mikor a rendező beugrik: Sebestyén Aba (Iván) a Bányavirágban

„A bányák mélyén, repedésekben, eldugva mások elől, bányavirágok
vannak, s ha azokat valaki felhozná a felszínre, csillogni kezdenének.”

EGYKOR…
Megszólalnak az alkotók

– Amikor elkezdte rendezni a Bányavirágot,
megfordult a fejében az a sok rendezőben
megfogalmazódó hátsó gondolat, hogy ebből
most  fesztiváldarab lesz, amit jó esetben akár
díjazhat is a szakma?

Sebestyén Aba: – Egyáltalán nem. Annál
nagyobb öngólt nem rúghat magának az
ember, mint hogy úgy álljon neki egy darab
színpadra állításának, hogy ezzel most egy
fesztiválra megyünk, és tetszelgünk a szakmá-
nak. Az ember úgy csinál színházat – leg-
alábbis az én felfogásomban –, hogy
megpróbál nyitottan, kíváncsian és érzéke-
nyen reagálni mindarra, ami körülötte, a tár-
sadalomban történik. Amikor felfedeztem a
Bányavirágot, egyből gyomorszájon vágott a
történet. Ritkán érzünk olyant, hogy valami-
hez hihetetlenül sok közünk lenne. Nos, én így
voltam ezzel a darabbal – ugyan még nem
tudtam, kivel és hogyan, de azzal tisztában
voltam, hogy színpadra viszem. Azáltal, hogy
szüleim, nagyszüleim bányavidékekről szár-
maznak, olyannyira ismerősök voltak a Szé-
kely Csaba által vázolt élethelyzetek, mintha
velem történtek volna meg. (krónika.ro, 2012)

– (…) Szerinted a Bányavirágnak miért
lett ekkora sikere? 

Székely Csaba: – Valószínűleg az újdon-
ság erejével hatott. Nem tudom, hogy
mennyire számított az, hogy Erdélyből rit-
kán érkezik érdekes dráma a drámairoda-
lomba, és most találtak egyet. Garaczi
László mondta nemrég, hogy minden követ-
kező mű megírása előtt vagy közben elfogja
a félsz, hogy „na most lebuksz! Most kide-
rül, hogy a közönséget is átverted, a kriti-
kusokat is… Nem igaz az egész, és most
kiderül, hogy tehetségtelen vagy… és csak
véletlen volt, ami mostanáig történt”. Ebben
van valami, tényleg picit így érzem én is.
Mintha lenne valami, amiről én nem tehe-
tek, amibe én nem szóltam bele.

– A színház világának valamilyen öntör-
vényű mozgására gondolsz?

Székely Csaba: – Igen, sikerült átverni a
színházi világot.

(revizorolnine.hu, 2012)

A Bányavakság díjai: 

Bányai Kelemen Barna és Nagy Dorottya a pécsi díjátadóra indulnak. 2013-ban
a legjobb női és férfi mellékszereplőnek járó elismerést vehették át a POSZT-on.

Fotó: Gáspárik Attila

„Gyere, nézd meg, neked talán hosszabb a …” 
Bányai Kelemen Barna (Mihály) és Sebestyén Aba (Iván) a Bányavirágban



APRÓHIRDETÉS

ELADÓ 2 hektáros birtok gyümöl-
csössel, gazdasági épületekkel, 40
fős fajtehénállománnyal. Irányár: al-
kudható. Cím a szerkesztőségben. 

Idős beteg mellé gondozót KERE-
SEK hosszú távra, beköltözési lehe-
tőséggel (konyha-, fürdőhasználat,
kábeltévé) vagy órabér fejébe. Be-
tegápolói tapasztalat előnyt jelent.
Cím a szerkesztőségben.

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó férj, kedves
szomszéd, kitűnő tehenész-
gazda, 

KOMPÓTOS ILLéS
folyó hó 20-án önkényes körül-
mények között elhunyt.  
Temetésére vasárnap kerül sor
délután 5 órától a plébánia ra-
vatalozójából. 
Tor a halottas háznál. 

Isten nyugosztalja!
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HÍREK
Új besorolást kapnak a Bányavidéki
települések

A kormány által megbízott szak-
bizottság több mint féléves szociá-
lis felmérésének alapján készült
jelentés szerint, a térségben elter-
jedt, évek óta tartó öngyilkossági
hullám drasztikus demográfiai mó-
dosulásokhoz vezetett. A települé-
sek állandó lakosságának drasztikus
csökkenése, az elvándorlás vala-
mint elöregedés miatt több telepü-
lést is visszaminősítettek faluvá. 

Barabás Ince a leginkább érintett
(volt) község (volt) polgármestere
lapunknak elmondta, a kialakult ál-
lapoton változtatni nem lehet, de  a
helyhatósági választások előtt álló

honatya biztosítja a lakosságot
arról, hogy, amennyiben polgár-
mesterként működhet tovább, a jö-
vőben minden intézkedést megtesz
azért, hogy a település újra vissza-
nyerje régi státuszát. 

Fejlemények 
az eltűnt rendőr ügyében

Megtalálták a néhány hete eltűnt
rendőrbiztos holttestét.  A megyei
rendőrség munkatársa az illegális
fakeresdelem és korrupciós ügyek
nyomozása végett érkezett a me-
gyeszékhelyről, majd egy nap
múlva eltűnt. Kérdésünkre a rend-
őrség szóvivője elmondta: Florin
Lupescu rendőrbiztost hosszas ke-
resés után találták meg a falu terü-

letén. Az ügyészség emberrablás és
gyilkosság gyanújával indított eljá-
rást ismeretlen tettes ellen. A gya-
núsítottak között szerepel a
leköszönő polgármester is, aki a ki-
szállás idejére szállást biztosított a
rendőrnek.  

Meg nem erősített források szerint
a gyilkossággal is őt vádolják, ám
ezzel kapcsolatosan azonban sem a
vádlott, sem az illetékes szervek nem
kívántak nyilatkozni. A polgármester
viszont kijelentette: őrizetbe vétele
miatt nem vonja vissza indulását,
nem függeszti fel a kampányt, hanem
a jogerős ítélet meghozataláig reméli
szabadon bocsájtását, miután újult
erővel veti bele magát a falu éle-
tének felvirágoztatásába. 

AZ ORVOS VÁLASZOL
Kedves doktor úr! 
Hogyan védekezzünk a hideg

ellen?
Török Jocó

Kedves Jocó! 
A hideg elleni védekezés legjobb

módja, ha rendesen felöltözik. Az
évszaknak megfelelő ruházat elen-
gedhetetlen. Mielőtt kimegy az er-
dőre, szóljon otthon, hogy hová
megy és meddig marad – még ha
úgy  is gondolja, hogy senkinek
semmi köze ahhoz, hogy mit csinál,
pláne a feleségének. Így ha beesett
egy sáncba és neadjisten eltörik va-
lamije, a hozzátartozói tudni fogják,
hol keressék. Ha kimegy az erdőre,
vigyázzon az alkohollal. Pillanat-
nyilag felmelegíti az embert, s a lel-
két, de végeredményben semmin
sem változtat. Sőt, egyenesen kiszá-
rít, ami elősegíti a fagyást. Ha már
mégis megtörtént a megfázás, ke-
resse fel orvosát – vagyis keressen
fel bátran – a megfelelő gyógysze-
rek végett.  Az ugyanis tévhit, hogy
a megnövelt pálinkamennyiség
mindent meggyógyít.

Dr. Csillag Mihály, háziorvos 

Székely Csaba

Kedves Község Falu beliek!
Tudatom veletek, hogy én jól vagyok, mellynek párját ki vánom Néktek is a Jó istentől.
Azér irok mostan Néktek, hogy a bányák hejzetéröl irjak Néktek. Minhogy Én meg tettem

ennek a kicsiny közs falunak első sorba mindent amit tuttunk, de sokan sajnos elenkezöleg
mindent elkövetek valamijen uton módon, hogy engemet bé feketícsenek. Hiába probáltam
a legjobb tudomásom szerint képviselni, mer nincsen akivel. Tehát ők efektiven azt monták,
hogy Én félre vezettem az azfaltozás hejzetét s, hogy a község falu pénzit Én a saját zsebembe
forgattam. Ami szemem szedet hazugság. De térjünk visza a bányák hejzetére.

Én ennek a köz falunak a vagyonnyát soha meg nem kárositotam ezt Én akár mikor hiszem
és valom. Meg ami engemet nagyon sujos és fáj az, hogy engemet megvádoltak az erdö alatti
részek corupciójával. Ami efektiven nem igaz. Hanem pon forditva!Én a fond foresztierhez
eggyik ujammal se nyultam elentétbe másokkal akit most nem nevesittenék. Eböl el lehet
következtetni akor, hogy, hogy mennek iten a dolgok valojába.

Térjünk mostan visza a valo igazsságra s a bányák hejzetére.
Mindenki tutta, hogy elöb vagy utób ha tecik ha nem. És had idézem itt és most a nagy

költö Nyirö József szavait: „Eggy gondolat bánt engemet.” Az a gondolat bánt engemet
kedves közs falu beliek, hogy valakik engemet evel kapcsolatosan is hazugságokat terjesznek.
Nem akarok senkit se saját nével minösitteni mer mindenki tuggya, hogy Izsá kiröl van szó.
Öncsünk tiszta lapot a pohárba! A bányák bé zárását Én anak idején meg próbáltam meg
akadájozni. Pedig abbol a bányákból nekem se anyagi se pénz ügyi haszon nem származot.
Meg próbáltam de efektiven nem volt akivel beszélgetni. Azt monták, hogy veszteséges s,
hogy nem az én zsurizsdikciom. S akor nekem ijenekel efektiven nincsen amit tárgyajjak.
Tehát aki azt álicsa, hogy én záratam bé a bányákat s probál elenem lejáratni az ön magát
minösitti. 

Még egy nagyon lényeg dolgot szeretnék meg szeretnék jegyezni. A bányák bé zárása min-
denkinek roszul érintett. De azt is el kel fogadni, hogy it senki se hibás a községb falubol.
Én pláne. Mert it engemet voltak akik tituláltak. Igen kevesen voltak sajnos akik tejes bizal-
mat hejeztek bennem s ez nagyon szomoru s nagyon sajnos. Mer magyar ember akor ezek
után kivel fog fogni össze? 

Mind ezek után kérdem én: köszönöm! Köszönöm Néktek, hogy anak idején az urnákba
járulva fejeztétek ki szolidaritásokat Én irántam kapcsolatba, sikerre vitétek ezt a Szent
ügyet s Én ennek kifolyólag Én azóta is szüni nem akaró szüntelen hálával gondolok ti reátok
inét a Marosvásárhelyi börtönböl.

Barabás Ince 
a közsé falu polgármestere 

*A fent megjelent nevek és események kitaláltak (kivéve Székely Csabát), illetve a színpadi fikció termékei. A valósággal való bármilyen egyezés pusztán a véletlen műve. 

Rajz: Pika



BÉRBEADÁS

KIADÓ lakás Budapesten, a II. kerü-
letben, hosszú távra. Részleteket te-
lefonon: 0753-996-030. (sz-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk január
21-én HORVÁTH PIROSKÁRA
szül. Zajzon halálának első évfor-
dulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Testvére, Ida
és az egész családja. (58523-I)

Fájdalommal emlékezünk január
22-én NYILAS ALBERTRE (Öcsi)
halálának 2. évfordulóján. Emlé-
két őrzi felesége, Magdi, fiai: Sza-
bolcs és Szilárd, unokája, Anna
Hanga. (58533-I)

Fájó szívvel emlékezünk január
22-ére, amikor 8 éve a kegyetlen
halál elragadta közülünk a szere-
tett férjet, édesapát, nagyapát,
apóst, a szentháromsági SZABÓ
DOMOKOST. Emlékét őrzi fele-
sége, Irén. Nyugodj békében!
(58540)

Szomorú szívvel emlékezünk ja-
nuár 22-én a drága jó édesapára,
a szentháromsági SZABÓ 
DOMOKOSRA. Emlékét őrzi
leánya, Rita és családja. (58540)

Fájó szívvel emlékezünk január
21-én HORVÁTH PIROSKÁRA, a
felejthetetlen édesanyára halálá-
nak első évfordulóján.
Az idő halad, az emlék marad.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Mindig szívünkben
őrizzük. Fia, lánya és szerető
családja. (58549-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk, a székely-
káli 

VARGA SÁNDORNé 
szül. Bárdos Ida 

szerető szíve életének 66. évé-
ben megszűnt dobogni. Teme-
tése vasárnap du. 14 órakor
lesz a székelykáli unitárius te-
metőben. 
Mély fájdalommal, szerető test-
vérei, Rozália, Vilma, Anna és
családjuk. (sz-I)

Elhunyt 
SZENTANNAI MÁRTON 

(Lisztes Marci). 
Temetése január 21-én, szom-
baton 15 órakor lesz az új kór-
ház mögötti temetőben. 
Fájó szívvel kell elfogadnunk,
hogy ő többé már nincs közöt-
tünk, egy testvérrel kevesebb.
Aki ismerte és szerette, gondol-
jon rá kegyelettel. 
Lánytestvére, Ilka és családja.
(sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást
Kiss László kollégánk szeretett
ANYÓSA haláláról. 
Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Aquaserv
vezetősége. (sz.-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Kiss
László kollégánknak szeretett
ANYÓSA elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Az Aquaserv
munkaközössége. (sz.-I)

Összehívó
A polgármester 2017. január 20-i 164-es rendelete értelmében soros ülésre hívják
össze a marosvásárhelyi tanácsot január 26-án, csütörtökön 14 órára, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös

terembe, a következő napirenddel: 
1. Határozattervezet Novák Csaba Zoltán helyi tanácsosi mandátumának a megszűnéséről és

egy helyi tanácsosi hely üressé nyilvánításáról.
2. Határozattervezet Ceana Daniela Edith helyi tanácsosi mandátumának a megszűnéséről és

egy helyi tanácsosi hely üressé nyilvánításáról.
3. Határozattervezet egy helyi tanácsosi mandátum érvényessé nyilvánításáról a Romániai Ma-

gyar Demokrata Szövetség Maros megyei szervezete részéről. 
4. Határozattervezet egy helyi tanácsosi mandátum érvényessé nyilvánításáról a Szociáldemok-

rata Párt Maros megyei szervezete részéről. 
5. Határozattervezet az övezeti városrendezési terv városrendezési dokumentációjának a jóvá-

hagyásáról – az UTR kiigazítása a Dorobanţilor utca 1–11. szám alatti Topmed Egészségügyi
Központ bővítéséhez szükséges intézkedések meghozatala végett, figyelembe véve a vonat-
kozó helyi városrendezési szabályzatot. Haszonélvezők: Topmed Egészségügyi Központ Kft.,
Gomotârceanu Florin és Gomotârceanu Adriana.

6. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány lakóház építésére
a C-tin Hagi Stoian utcában, városrendezési dokumentációjának a jóváhagyására. Tulajdo-
nos-haszonélvező: Rusu Teofil és Rusu Camelia Cristina. 

7. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány lakóház építésére
és bejáratok kialakítására a Remeteszeg utca 198. szám alatt városrendezési dokumentációjá-
nak a jóváhagyására. Tulajdonos-haszonélvező: Tănase Corneliu, és Tănase Viorica. 

8. Határozattervezet az övezeti városrendezési terv – városrendezési szabályozások meghatá-
rozása egy termelésre, raktározásra és áruküldésre alkalmas épület építésére a Dózsa György
utca 155. szám alatt városrendezési dokumentációjának a jóváhagyására, figyelembe véve a
vonatkozó helyi városrendészeti szabályzatot. Haszonélvező: a CIE Matricon Rt.

9. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány egyéni lakóház épí-
tésére a Vasile Săbădeanu 3. szám alatt, városrendezési dokumentációjának a jóváhagyására.
Tulajdonos-haszonélvező: Hagău Ioan Grigore és Hagău Maria-Mirela. 

10. Határozattervezet az övezeti városrendezési terv – a meglévő egységek mellé újabb helyi-
ségek építése és bővítése, valamint meglévők rendeltetésének a megváltoztatásáról a Gheorghe
Marinescu u. 38. szám alatt urbanisztikai dokumentációjának a jóváhagyására, figyelembe
véve a vonatkozó helyi városrendezési szabályzatot. Haszonélvező: a Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem

11. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – terület felosztása lakások építése végett
a Vasile Săbădeanu utcában (Remeteszeg utca 2. szám) urbanisztikai dokumentációjának a
jóváhagyásáról, figyelembe véve a vonatkozó helyi városrendezési szabályzatot. Tulajdonos-
haszonélvező: Oltean Nicu-Daniel és Oltean Dana Otilia. 

12. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány lakóház építésére
a Zeno Vancea utcában városrendezési dokumentációjának a jóváhagyásáról. Kezdeménye-
zők: Orza Bogdan és Orza Raluca Ioana.

13. Határozattervezet a részletes városrendezési terv – elhelyezési tanulmány lakóház építésére
a C-tin Hagi Stoian utcában városrendezési dokumentációjának a jóváhagyásáról. Haszonél-
vezők: Marocico Vasile és Marocico Emilia.

14. Határozattervezet a 2016. évi költségvetés kiigazításáról, a polgármester 2016. 12. 07-i 5035-
ös, 2016. 12. 22-i 5177-es és a 2016. 12. 29-i 5190-es rendeleteinek az érvényesítése által.

15. Határozattervezet pénzügyi, kényszer-végrehajtási és egyéb iratok kibocsátásának a jóvá-
hagyásáról a polgármesteri hivatal pénz- és adóügyi osztálya által, az erre felhatalmazott sze-
mélyek aláírása és pecsét hiányában.

16. Határozattervezet a 2015. november 26-i 301-es tanácsi határozattal jóváhagyott haszonbérlet
tárgya elhelyezésének a módosításáról, ami egy Marosvásárhely köztulajdonát képező, a Li-
getben lévő 124 négyzetméteres terület nyilvános versenytárgyaláson való haszonbérbe adá-
sára vonatkozik kereskedelmi helyiség kialakítása végett. 

17. Határozattervezet a felértékelési jegyzékek adatainak a jóváhagyásáról, amelyek alapját ké-
pezik a 2017-es év folyamán megkötendő haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatos járandó-
ságok kiszámolásának.

18. Határozattervezet egy Gheorghe Marinescu utcai 1000 négyzetméteres terület ingyenes
használatba adásáról az Országos Lakásügynökségnek arra az időszakra, ameddig tart az
egészségügyben dolgozó fiataloknak szánt lakások építése.

19. Határozattervezet a 2017-es évre szóló helyi érdekeltségű munkatervről a garantált mini-
málbér haszonélvezőire vonatkozóan.

20. Határozattervezet a szociális ügyosztály felépítési és működési szabályzatának a módosítá-
sáról és kiegészítéséről. 

21. Határozattervezet egy 20 négyzetméteres, a Jean Monnet utcában lévő területnek a város
tulajdonába való átvételéről Cătană Ştefan és Cătană Elena tulajdonából. 

22. Határozattervezet egy 25 négyzetméteres, a Pomilor utcában lévő területnek a város tulaj-
donába való átvételéről Ghiurca Ioan és Andreica Maria Iuliana tulajdonából. 

23. Határozattervezet egy 942 négyzetméteres, a Remeteszeg utcában lévő területnek a város
tulajdonába való átvételéről Naste Emilia Maria és Palcu Marius tulajdonából. 

24. Határozattervezet a 2007. március 29-i 124-es, azon járművek nyilvántartására vonatkozó
tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amelyekre nincsen bejegyzési kötelezettség. 

25. Határozattervezet a közterület-kezelő szakosztály által nyújtott szolgáltatások ellenértékének
a jóváhagyásáról a 2017-es évre, valamint bizonyos bírságok bevezetéséről, amelyeket ez az
osztály kiróhat. 

26. Határozattervezet társulási szerződés megkötéséről egy polgári egység létrehozása végett a
város, valamint az Administraţie şi Turism Kft. között. 

27. Határozattervezet a Tutaj utca 2. szám alatti Maros Szabadidő- és Sportközpontban a ha-
szonbérbe, illetve bérbe adott területek után járó adókedvezményekről. 

28. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportközpontban, valamint a Mircea Birău fedett
uszodában 2017-ben nyújtott szolgáltatások ellenértékéről.

29. Határozattervezet az állami, szociális lakások, a visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott
személyeknek járó, illetve nyugdíjasoknak szánt lakások odaítélésénél felállított elsőbbségi
sorrend meghatározásáról a 2017-es évre.

30. Határozattervezet egy, a várost képviselő küldöttség február 13–18. közötti stuttgarti (Né-
metország) kiszállásával járó költségek helyi költségvetésből való fedezéséről. 

31. Határozattervezet a marosvásárhelyi idősotthonban ellátott személyek havi ellátási költsé-
geinek, valamint a bentlakókra háruló összeg jóváhagyásáról a 2017-es évben – szociális szol-
gáltatási kód 8730CR-V-I. 

32. Határozattervezet az Országos Lakásügynökség által épített, Marosvásárhely területén levő
lakások bérének újraszámolásáról.

33. Határozattervezet a város erdőalapjából 2017-ben begyűjtendő famennyiség kitermelésére
és szállítására (az autóúttól a raktárig) szervezendő versenytárgyalás legmagasabb kikiáltási
ára jóváhagyásáról.

34. Határozattervezet a város erdőalapjából 2017-ben begyűjtendő famennyiség legalacsonyabb
kikiáltási árának jóváhagyásáról.

35. Határozattervezet Roşca Titus Emil mérnöknek a város jogi képviseletére való felhatalma-
zásáról az Országos Erdőgazdálkodási Hivatallal, az Erdőőrséggel, a Környezetvédelmi Mi-
nisztériummal és más, illetékes, engedélyezett, illetve jóváhagyott fórumokkal való
kapcsolatban.

36. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szervezési és működési szabályzatának
jóváhagyásáról.

37. Határozattervezet a marosvásárhelyi szociális ellátási egységek támogatásának jóváhagyá-
sáról az 1998. évi 34-es számú, a szociális ellátási egységeket létesítő és működtető, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező romániai egyesületek és alapítványok támogatására vonatkozó törvény
értelmében.

38. Határozattervezet a marosvásárhelyi Nagydisznódi (Cisnădiei) utca 13. szám alatti tömb-
háznak a 2014. december 13-ai gázrobbanásban megrongálódott lakásai tulajdonosainak tá-
mogatásáról.

39. Határozattervezet a hőszigetelési illeték bevezetéséről 5 éves időszakra azon lakástulajdo-
nosok számára, akiknek elmaradásuk van három marosvásárhelyi tömbház hőszigetelése során
a rájuk eső rész kifizetésénél.

40. Határozattervezet a hőszigetelési illeték bevezetéséről 1–3 éves időszakra azon lakástulaj-
donosok számára, akiknek elmaradásuk van a 2007–2013-as időszakra vonatkozó Regionális
Operatív Program 1-es elsőbbségi tengelye keretében egyes marosvásárhelyi tömbházaknál
végzett hőszigetelés során a rájuk eső rész kifizetésénél.

41. Határozattervezet a 187-es számú, 2015. július 30-i helyi tanácsi határozat módosításáról a
tanintézmények ügykezelésében levő, és a város tulajdonához tartozó helyiségek havi, négy-
zetméterre kiszámított bérleti alapdíjára vonatkozóan.

42. Határozattervezet a helyi költségvetésből a 2016–2017-es versenyidényre kiutalandó össze-
gekről a BC Mureş, az ASA 2013 Futballklub, az A.C.S. Universitar és a C.S. City-Us Ma-
rosvásárhely helyi sportklubok számára. 

43. Határozattervezet a városi jegyző egyéni teljesítményének a felmérésére vonatkozó javas-
latról. 

44. Határozattervezet bizonyos, a város tulajdonában lévő, nem lakás rendeltetésű helyiségek
bérleti szerződésének a meghosszabbításáról.

45. Határozattervezet egy területnek a város köztulajdonából a magántulajdonába való átvéte-
léről. 

Dr. Dorin Florea polgármester

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)
A PC HOUSE SZÁMÍTÁSTECHNIKA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ
FIATALOKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefon-
számon vagy személyesen a cég székhelyén, a Maros utca 17. szám
alatt. (sz.-I)
A ROBY BÁR ELADÓT alkalmaz. Tel. 0742-084-344. (18466-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI NEMZETI SZÍNHÁZ munkaerőt
keres SZÍNPADI DÍSZLETMUNKÁS állás betöltésére. Jelentkezni
lehet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház humánerőforrás-osztályán
hétköznap 10-15 óra között. További információk a következő telefon-
számokon: 0365/806-862 (113-as mellék), 0265/219-261. (sz.-I)
MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNI-
ÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
A MAROSSÁRPATAKI GONDOZÁSI KÖZPONT verseny-
vizsgát hirdet két TAKARÍTÓNŐI, két GONDOZÓI és egy
ÜGYVITELI TISZTVISELŐI állás betöltésére 2017. február 10-
én az intézmény székhelyén, Sárpatak, Fő út 369. szám alatt. Tel.
0265/338-197. (58551)
CÉGÜNK ÉLELMISZERIPARBAN JÁRTAS MÉRNÖKÖT keres
gyártás elkezdéséhez. Érdeklődni a 0751-138-177-es telefonszámon
vagy pedig önéletrajzokat az intershopsrl@gmail.com e-mail-címre
várunk. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az Aquaserv vízszolgáltató 
vállalat programja

Az Aquaserv Rt. közli, hogy 2017. január 23–24-én a közönség-
szolgálati irodák zárva lesznek.

Az Aquaserv vállalat arra biztatja a lakosságot, hogy az ivóvíz-
vagy csatornahálózatnál esetleg felmerülő rendellenességeket a kö-
vetkező telefonszámokon jelentsék be:

Marosvásárhely – 0265/208-888 vagy 08-008-208-888 zöldszám
(Romtelecom hálózatban)

Szászrégen – 0265/512-800
Segesvár – 0265 772-351
Marosludas – 0265/411-425 vagy 0265/411-485
Dicsőszentmárton – 0265/446-197 vagy 0265/441-035
Radnót – 0265/471-394 vagy 0265/471-549
Székelykeresztúr – 0266/242-705

Köszönjük a megértést!
Az Aquaserv vállalat
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Maros Megyei Tanács

elnök

a Maros Megyei Tanács elnökének
2017. január 19-én kelt 
19-es számú rendelete 

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehí-
vásáról 2017. január 26-án 13 órára 

a Maros Megyei Tanács elnöke,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a
helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú
törvény 94. cikkelyének 1), 3), 5), 7) és 8) bekezdése,
valamint 106. cikkelyének 1) bekezdése értelmében

elrendeli:
egyetlen szakasz:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja
össze 2017. január 26-án 13 órára, a közigazgatási palota
nagytermébe, a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet socotar gheorghe Dinu megyei ta-
nácsosi mandátuma megszűnésének megállapításáról. 

2. Határozattervezet csép Éva andrea megyei tanácsosi
mandátuma megszűnésének megállapításáról.

3. Határozattervezet kedei Pál előd megyei tanácsosi
mandátumának érvényesítéséről. 

4. Határozattervezet a megyei tanács 2016. június 24-i
84-es határozata által nevesített érvényesnek elismerő
bizottság összetételének módosításáról.

5. Határozattervezet Marosvásárhelyen, a Városháza utca
2. szám alatt található, megyei köztulajdonban lévő in-
gatlanban egy helyiség ingyenes használatba adásáról. 

6. Határozattervezet egyes intézkedések meghozataláról
a marosvásárhelyi gheorghe Marinescu utca 50. szám
alatti ingatlanban található 4179-es orvosi rendelő eseté-
ben.

7. Határozattervezet a marosvásárhelyi Mărăşeşti utca
13. szám alatt található, megyei köztulajdonban levő in-
gatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról
az országos Vöröskereszt Társaság javára. 

8. Határozattervezet egy ingatlan szétválasztásáról a
153F jelzésű megyei úton a lándor–Magyarbükkös–
Magyarózd 0+000-9+360 km-nél.

9. Határozattervezet egy koordináló és felülvizsgáló bi-
zottság létrehozásáról egyes koncessziós szerződések
előkészítése és tervezése érdekében a Maros megyei
sMiDs-infrastruktúra keretében. 

10. Határozattervezet egy kiegészítő irat elfogadásáról a
18920/121/486/2016. X. 7. szerződés esetében. 

11. Határozattervezet az előző évek többletéből megma-
rad 147.280.671,75 lej felhasználásáról a 2017. évi be-
ruházási költségek és hiányok fedezésére.

12. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2017. ja-
nuár 16-i 2-es számú határozatának módosításáról, amely
a 2015. évi költségvetési többletnek a múlt évi fejlesztési
deficit 2016. december 31-i végleges lefedéséről szól.

13. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2016. de-
cember 21-i 201-es számú határozatának módosításáról,
amely egyes, 2017. évre szóló, a megyei tanácsnak és az
alárendelt intézményeknek járó helyi díjak és illetékek
elfogadásáról szólt. 

14. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2014. ok-
tóber 30-i 164-es számú határozata 2-es és 4-es mellék-
letének módosításáról, amelyek a Maros Megyei Tanács
alárendeltségébe tartozó művelődési intézmények műkö-
désére vonatkozó egyes intézkedésekről szólnak. 

15. Határozattervezet a Maros Megyei gyermekvédelmi
Bizottság összetételének módosításáról. 

16. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képviselő-
jének megnevezéséről a Maros Megyei szociális ellátási
és gyermekvédelmi igazgatóság vezérigazgatói tisztségé-
nek betöltésére kiírt versenyvizsga elbíráló bizottságába. 

17. Határozattervezet járatlicencek odaítéléséről egyes
menetrend szerinti különjáratok beindítására.

18. a Maros Megyei Tanács 2016. évi tevékenységi jelen-
tése.

19. az országos Vöröskereszt Társaság 140 éves humani-
tárius tevékenységéről szóló tájékoztatás. 

20. kérdések, felszólalások, válaszok, észrevételek.

Péter Ferenc elnök        ellenjegyzi Paul cosma jegyző 

A Koinónia Kiadó könyvajánlója

Boldogság juszt is a tiéd 
Mindenki a boldogságot keresi, hajkurássza. Ez az állapot sokszor

valamilyen ideál, tökély, egy bizonyos társadalmi norma segítségével
érhető el, legalábbis látszólag. Mi-
lyen a nő boldogsága? Mikor boldog
egy nő Erdélyben? Ezeket a kérdé-
seket járják körbe Botházi Mária
publicisztikái a Boldogság juszt is a
tiéd című kötetben, melynek borító-
ján a légies, franciásan elegáns, de
arctalan hölgy is üzenetértékű. 

A Balázs Imre József által szer-
kesztett könyv – vékonysága elle-
nére – kétféle tekintetben is komoly
témákat vet fel, nem feltétlenül ko-
molyan. A tárcák, glosszák egyrészt
sajátosan női szemszögből mutatják
be a nő mindennapjait, a kötet má-
sodik részében pedig arról olvasha-
tunk, hogyan éli meg egy erdélyi
magyar a (kisebbségi) hétköznapjait.
Mindezt a szerző nem valamiféle patetikus vagy önsajnálkozó hang-
nemben teszi, sokkal inkább  barátnői, őszinte hangvétellel, sorait
meghatározza a humor és a játékosság, stílusa igen sajátos, kiforrott,
mondhatni egyedi. 

A mindennapi nő ebben a kötetben nem a címlapon pompázó töké-
letesség, még csak nem is a hősanya típus. A számos „női történet”
olyan nővel szembesít, akit meghatároznak a társadalom által diktált
elvárások, a szülőktől kapott „illemcsomag”, a közgondolkodás és a
jól berögzült szokások, a megfelelési kényszer, vagy (erdélyi) közös-
ségünk sajátosságai. A mai nő talán akkor számít boldognak, ha mások
is annak látják; és most már nemcsak élőben kell annak látszania,
hanem virtuálisan is, a közösségi oldalakon. Botházi Mária rövidpró-
zái különösen az anyaság és a gyereknevelés tekintetében tartanak
tükröt elénk, miközben úgy érezzük, a szerző mindent tud rólunk, leg-
rejtettebb élményeinkről, gondolatainkról, tévedéseinkről, belső vagy
külső konfliktusainkról, családi helyzetünkről. Mindezzel nem meg-
szégyenítő módon szembesülünk, hiszen a történetek megmosolyog-
tatnak, szórakoztatnak; büszkén nyugtázhatjuk: könyvet írtak rólunk.

A Koinónia Kiadó megbízásából frissen megjelent Boldogság juszt
is a tiéd megtalálható Marosvásárhelyen a Kobak és a Gutenberg
könyvesboltokban, vagy kedvezményesen megvásárolható a
www.konyvter.ro oldalon. Olvassák boldogan!

Sajó Enikő

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 0365/882-842

• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

A Népújság   
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.


