2017. február 4.,
szombat
LXIX. évfolyam
28. (19517.) sz.
Ára: 2 lej
(előfizetőknek 0,88 lej)

Sorszám és meghosszabbított munkaprogram

Megrohamozták
a Gépjármű-nyilvántartó Hivatalt

A tisztább
és gazdagabb
Marosért

A marosvásárhelyi székhelyű Milvus
Csoport a minap sajtótájékoztatón ismertette újabb öt Natura 2000 természetvédelmi terület gyámságának a
felvállalását, valamint a vadon élő sérült madarak és állatok megmentését
szolgáló hálózat egyéves tevékenységének a kiértékelését.

____________2.
Lemondott
a segesvári
polgármester

Személyes okokra hivatkozva lemondott pénteken tisztségéről Segesvár
szociáldemokrata párti polgármestere,
Ovidiu Mălăncrăvean.

____________2.
Fotósok téli tárlata

Volt idő, amikor kifulladni látszott ez a
több mint hat évtizedes fotós közösség, pár esztendeje újra Vásárhely
egyik legaktívabb, szinte minden megnyilvánuláson jelen levő kulturális alakulata.

Hosszú sorok kígyóztak csütörtökön a
marosvásárhelyi Kossuth utcai Gépjármű-nyilvántartó Hivatalnál, délelőtt,
ott-jártunkkor 150-200-an várakoztak
az ablakok előtt, ahol az ügyfélfogadás
zajlott.

Menyhárt Borbála

Megindult az autóbeíratási roham az országban a február 1-től, szerdától eltörölt környezetvédelmi bélyegilleték nyomán. Mint ismeretes,
február 1-től hatályba lépett a jogszabály, amely
többek között eltörölte a gépjárművek forgalomba íratásakor kért környezetvédelmi bélyegilletéket és a helyi önkormányzatoknál fizetendő
beíratási illetéket. Ezért, akik autóvásárlást ter-

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

Fotó: Nagy Tibor

veztek, többnyire februárra halasztották, vagy
amennyiben már beszerezték az új járművet,
esetenként megegyeztek az eladóval, hogy halasszák februárra az átíratást. Akik tehették, ideiglenes rendszámtáblával húzták az időt, ezért az
elmúlt hetekben többnyire piros számtáblákat

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

(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Major Gizella
retrospektív
tárlatán

Az Értől az Óceánig? Igen, akár ez a
sokat idézett költői látomás is előkerülhet, ha Major Gizella retrospektív kiállítását akarjuk jellemezni. A
marosvásárhelyi Kultúrpalota földszinti
galériáiban nyílt tárlaton visszatükröződik az indulás, és felragyog a kiteljesedés.

____________5.

FRISS ÚJSÁG

2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2017. február 4., szombat
4., szombat

A Nap kel
7 óra 42 perckor,
lenyugszik
17 óra 30 perckor.
Az év 35. napja,
hátravan 330 nap.

IDŐJÁRÁS

Ma RÁHEL és CSENGE,
holnap ÁGOTA és INGRID
napja.
ÁGOTA: a görög eredetű
Agáta régi magyar formája, aminek a jelentése: a jó.
INGRID: germán eredetű női
név, jelentése: Ingwio isten +
lovas, lovaglás vagy szép.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2017. február 3.

Változó égbolt, eső lehetséges

Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. -1 0C

1 EUR
1 USD

100 HUF

1 g ARANY

4,5156
4,2033
1,4582

163,9770

Lemondott a segesvári polgármester

Megrohamozták a Gépjármű-nyilvántartó Hivatalt

(Folytatás az 1. oldalról)
váltottak ki a gépjármű-nyilvántartó
hivataloknál. Több városban már nyitás előtt, a kora reggeli órákban sorban
álltak a dossziéval a kezükben várakozó emberek. Mivel számítottak a
zsúfoltságra, néhol bevezették az online vagy telefonon történő időpontkérést, máshol sorszámot osztottak.
A marosvásárhelyi Kossuth utcai
Gépjármű-nyilvántartó Hivatalt is
megrohamozták a gépjármű-tulajdonosok, csütörtökön délelőtt, ottjártunkkor nagy volt a tömeg, a terem,
ahol az ügyfélfogadás zajlik, zsúfolásig tele volt, a sor pedig még a lépcső-

kön is kígyózott. 150-200-an vártak a
sorukra, sokan nemcsak egy, hanem
több iratcsomót szorongattak a kezükben.
Lucian Goga, Maros megye prefektusa lapunknak elmondta, több intézkedést is foganatosítottak, hogy
gyorsabban és zökkenőmentesen működjön az iratcsomók átvétele és a
rendszámtáblák kibocsátása. Meghosszabbították a munkaprogramot a
hivatalban, így február 1-től hétfő,
kedd és szerdai napokon 8.30-tól 12ig, majd 12-30-tól 16 óráig, csütörtökön 8.30-tól 12-ig, majd 12.30-tól 18
óráig, pénteken pedig 8.30-tól 14 óráig

Személyes okokra hivatkozva lemondott pénteken tisztségéről Segesvár szociáldemokrata párti polgármestere, Ovidiu Mălăncrăvean.
Lucian Goga Maros megyei prefektus az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, kézhez kapta az elöljáró
lemondólevelét. „Ma kézhez kaptam Ovidiu Mălăncrăvean polgármester írásos lemondását, amely szerint 2017. február 3-ától
személyes okok miatt lemond mandátumáról. A következő lépés
az lesz, hogy összehívják a városi tanácsot, amely tudomást
vesz a döntésről, a jegyző jelentést készít, és ezt követően bocsátjuk ki a mandátum megszűnéséről szóló prefektusi rendeletet” – ismertette Goga az eljárást. Források szerint a segesvári
polgármester lemondása kapcsolatban áll a büntető törvénykönyvet módosító kormányrendelet kiváltotta országos botránynyal, Ovidiu Mălăncrăveant azonban nem sikerült elérnünk,
hogy megerősítse vagy cáfolja ezt az értesülést.
Csütörtökön este több mint 500 személy tiltakozott a Segesvári Polgármesteri Hivatal előtt a Btk.-t módosító sürgősségi
kormányrendelet ellen. (Agerpres)

Öt újabb természetvédelmi terület a Milvus gondnokságában

A tisztább és gazdagabb Marosért

A marosvásárhelyi székhelyű
Milvus Csoport a minap sajtótájékoztatón ismertette újabb
öt Natura 2000 természetvédelmi terület gyámságának a
felvállalását,
valamint
a
vadon élő sérült madarak és
állatok megmentését szolgáló
hálózat egyéves tevékenységének a kiértékelését.

Szer Pálosy Piroska
A huszonöt éve működő Milvus
Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai –
Papp Tamás, Nagy András Attila,
Hegyeli Zsolt biológusok, valamint
Vizi Iulia sajtószóvivő – ismertették
a természetvédelemmel foglalkozó
egyesület legújabb programját,
amely a Maros folyó megtisztítását
és élővilágának a megőrzését célozza. Idéntől az egyesület újabb öt
Natura 2000-es terület gyámja lett,
közülük négy a Maros folyó mentén
– Déda és Kutyfalva szakaszon –,
az ötödik a tordai sóbánya közelében található Kolozs megyei természetvédelmi terület.
Amint az ismertetőben elhangzott, az utóbbi évtizedben a Maros
sokat veszített természetességéből,
eltűntek a part menti erdők és az árterek közelében lévő nedves területek, megszűnt a kapcsolat a
holtágakkal, csökkent a folyó élőlényeinek a száma. A civil szervezet
képviselői hangsúlyozták, hogy céljuk tisztább folyóvá tenni a Marost
annak érdekében, hogy ökológiai
egyensúlyát visszanyerje. Terveik
szerint az érintett szakaszok településeinek önkormányzataival, lakosságával szeretnének együttműködni.

Nagy András Attila biológus a
természetes árterületek, holtágak
megsemmisítésének hátrányait említette, amelyek a halak természetes
szaporodására vannak negatív hatással, mert így az ikrákat a folyó
medrébe kényszerülnek lerakni. A
gátépítésekkel pedig azoknak a halfajoknak a szaporodását akadályozzák, amelyek a folyó felső
szakaszán raknák le ikráikat, például a paducét. A törvényesség betartását
a
kavicskitermelési
folyamatokra is kiterjesztenék
annak érdekében, hogy a visszamaradó iszapos vizet tisztítsák, ülepítsék, és úgy engedjék vissza a
folyóba. A másik szennyezőforrás a
fakitermelések során a tavaszi áradásokkal a folyóba kerülő hordalék,
amely az ivadékokat elpusztítja. A
védett halfajok között van már több
tíz éve a dunai galóca és a balin,
amit mostantól nem szabad halászni. A kis termetű halak közül
azokat a védett fajokat említette a
biológus, amelyeket csaliként használnak a horgászok, ilyen a kőfúró
csík, a halványfoltú küllő, felpillantó küllő, homoki küllő, szivárványos ökle, ezeket az elkövetkezőkben nem szabad csalinak
használni. – A mi célunk is az, hogy
minél több hal legyen a Marosban,
ezért remélhetőleg jó közreműködés alakul majd ki a horgászokkal –
mondta a szakember.
Amint Papp Tamás biológus, a
Milvus Csoport elnöke kifejtette, az
egyik legnagyobb gondot az orvhalászat és orvvadászat jelenti, illetve
az, hogy a Maros mentén kivágott
fák, bokrok miatt egyáltalán nincs
takarás, így az állatok számára

semmi sem jelent védelmet, bár a
folyó az ökológiai folyosó szerepét
is be kellene töltse, ami turisztikailag lehetne vonzó. Jelentős beleszólásuk van a kijelölt övezetekben
zajló befektetések engedélyeztetésébe, ami nagy felelősséget jelent
számukra. A jövőbeni tervek között
említette egy bicikliút kiépítésének
a lehetőségét is a Maros mentén.
Állami támogatás nélkül
– Miként sikerül az egyesületnek
a környezetvédelmi tevékenységeit
finanszírozni, egyáltalán fennmaradni, amennyiben a környezetvédelmi
minisztérium
költségvetésében nincs elkülönített pénzalap a természetvédelmi területek
védelmére és fenntartására? – kérdeztük a Milvus Csoport elnökét,
Papp Tamást.
– Minisztériumi szinten valóban
nincs hajlandóság a környezetvédelmi területek védelmére, de a
fenntartására, kezelésére sem költeni. Egyedül a Duna-delta bioszféra rezervátum fenntartásának
kezelését vállalta fel az állam, a nagyobb természetvédelmi övezetek
az erdészeti igazgatóságok ügykezelésében vannak, ami nem a legszerencsésebb, hisz ez sokszor
önmagában konfliktushelyzetet jelent (erdővédelem/fakitermelés). A
kisebb természetvédelmi övezetek
ügykezelésbe adása céljából az
állam versenytárgyalásokat ír ki. A
jelenlegi védett övezetnek számító
szakaszok a Maroson: a Dédától
Szászrégenig, a Szászrégentől Marosvásárhely felé a Körtvélyfája
övezetében található szakasz, a Marosvásárhelytől Maroscsapóig, illetve a Radnóttól Kutyfalváig

fogadják az ügyfeleket. A prefektus
hangsúlyozta, reméli, pénteken sikerül
üzembe helyezni a sorszámosztó automatát, ami megkönnyíti az ügyintézést.
Mint mondta, az alkalmazottak túlóráztak, már az első napon, szerdán,
amikor hatályba lépett az illeték eltörlése, a hivatal munkatársai este 8 óráig
dolgozták fel az iratcsomókat. Kérték
ugyanakkor az alkalmazottak számának a növelését, ugyanis a 22 fős személyzet nehezen tud eleget tenni a
kéréseknek, hiszen amellett, hogy elveszik az iratcsomókat és kiadják a
rendszámtáblákat, a dossziék feldolgozásán is több ember dolgozik.

terjedő folyószakasz. Az ügykezelés az egyesület számára pénztámogatást a minisztérium részéről nem
jelent, ugyanis nem finanszírozzák
a természetvédelmet. Ellenben
annál több felelősséggel jár, mivel
feladatunk jó állapotban megtartani
és javítani a felvállalt területeket.
Mivel természetvédelemmel foglalkozunk, ezért ennek a célnak a
megvalósítását elsőrendű feladatunknak tekintjük. Visszás helyzet
áll fenn, amikor önkormányzat
vagy egy gazdasági egység nyeri el
a versenytárgyalást és vállalja fel a
természetvédelmi övezet védelmét,
hisz egyértelmű, hogy egy cég mindenekelőtt a saját érdekeit tartja
szem előtt. Nekünk nincs gazdasági
érdekünk, csak javítani szeretnénk
a környezeten, de pénzforrások nélkül ez nagyon nehéz, és ebben a
helyzetben vagyunk most. Aláírtuk
a tízéves szerződést a minisztériummal, miszerint az említett területeket gondozzuk, rengeteg feladatot

Fotó: archív

jelent ez, felelősséggel tartozunk,
mert rendszeresen jelentéseket kell
továbbítanunk, állami támogatást
azonban nem kapunk – mondta el
felvetésünkre a szakember. Mint
hangsúlyozta, adományokból, illetve projektek révén próbálják
megvalósítani a kitűzött célokat.
Amint Vizi Iulia összegzőjéből
kiderült, a tavaly indított sérült,
vadon élő állatok megmentését
szolgáló hálózatuk egy év alatt 550
hívást fogadott az ország különböző
részeiből a 0722-533-816-os sürgősségi telefonszámon. Közülük
150-et sikerült telefonos tanácsadás
révén megoldani, 50 telefonhívás
háziállatok miatt érkezett. A vadállatok rehabilitációs központjában,
amelyet a Milvus Csoport a
Vets4Wild Egyesülettel közösen
működtet, egy év alatt 217 vadállatot kezeltek, 80-at sikerült természetes élőhelyükön szabadon
engedni, 84-et nem tudtak megmenteni.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1266. sz., 2017. február 4.
Nagy Attila

Tél

Lillának, Lédának

Hóember vár az udvaron
Macska oson az új havon
Egérke cincog és rohan
S szerte a réten még sokan

Röpül a szán a bojt a kedv
Kering a fában lassú nedv
Érik a mag a hó alatt
Szél úrfi? merre elhaladt

A Nap lemegy de visszanéz
Hó pilinkéz hát semmi vész
Álom oson a házon át
Ruhája színes nagykabát

Fotósok téli tárlata
2017. január 13.

Ha évkezdet, a fotósokra biztos számíthatunk Marosvásárhelyen. A Marx József Fotóklub tagjai évek óta ilyenkor közös
kiállításon jelentkeznek a Bernády Ház emeleti galériájában. Egy ideje olyan felvételekkel találkozhatunk a tárlaton, amelyek
korábban még nem kerültek közönség elé, ez
külön vonzerővel ruházza fel a rendezvényt.

A kiállítók az eltelt esztendő fotóiból válogatnak, nyilván szubjektív ez a szelekció,
mégis képes felidézni a nézőkben a nemrég
zárult időszakot, hiszen nagyjából azonos élmények érték őket is környezetünkben, mint
a fotográfiát művészi igénnyel művelő klubtagokat. Az utóbbiak által felkínált látvány, a
felmutatott kép azonban minden bizonnyal

Fotós és „főhőse” a tárlatnyitón... Both Gyula és az ifjú szénégető

Fotó: Kucsera Jenő

némiképp különbözik attól, amit az előbbiek
önmagukban őriznek az átéltekből. A fotósok, akik a város leginkább nyüzsgő-mozgó
polgárai közé tartoznak, és felvételeikkel
mindegyre megmérettetnek a nyilvánosság
előtt, igyekeznek azt láttatni, ami fölött többnyire átsiklik a szem, megpróbálják kizökkenteni a szemlélőt a hétköznapi
monotóniából, kiragadni a megszokottból,
megmutatni azt a rendkívülit, ami ott van
előtte, csak éppen nem veszi észre. Ez hol
meglepő erővel, hol kevésbé frappánsan sikerül, a szándék azonban jól érzékelhető. Világrengető, szenzációs, sokkoló jelenségek
nélkül is. Azok ugyanis, noha 2016-ban sokfelé megrendítették az emberiséget, közvetlenül nem befolyásolták régiónk életét. De
médiaborzoló szenzációk hiányában is bőven
van érdekes, érvényes, hiteles és rendkívüli
látnivaló körülöttünk. Persze meg kell találni
azokat, s ha felleltük őket, rendhagyó módon,
szokatlan szemszögből, egyéni megközelítésben kell tálalni. Az ilyesmit mindig honorálja
a közönség.
Volt idő, amikor kifulladni látszott ez a
több mint hat évtizedes fotós közösség, pár
esztendeje újra Vásárhely egyik legaktívabb,
szinte minden megnyilvánuláson jelen levő
kulturális alakulata. Úgy tud fiatalodni, hogy
közben a még tevékeny klubalapítók energiáit is folyamatosan mozgósítja. Persze
nyolcvan körül fizikailag már nehezebb pásztázni a terepet, de a kamerától senki sem akar
megválni. A mostani kiállításon még a honi
fotómozgalom egyik „nagy örege”, az utóbbi
időben egészségileg gyengélkedő Haragos
Zoltán képei is ott vannak. És micsoda kuriózum, fotói mellett unokája, a fotózást diákként is tovább vivő Fodor Loránd felvételei

Cantata profana... Kolozsvári Puskás Sándor vörösréz alkotása

Roppan a hó a láb alatt
Koppan a makk a jó falat
Röppen a cinke énekel
Ne fuss mert úgysem éred el

is láthatóak! Az utánpótlás, a legifjabb nemzedék a maga frissességével, szemléletével,
lendületével újabb színekkel telíti a generációk szerencsés egybefonódását példázó fotóklub vizuális kínálatát. A színek különben
ezen a tárlaton mintha kissé visszafogottabbak lennének, mint máskor. A kiállított anyagot a fekete-fehér irányába konvertált színes
fotók, a szürkés árnyalatú, sötétebb tónusú
képek dominálják, a tárlaton kiaknázott főbb
témákkal, műfajokkal, a gyakori belső felvételekkel inkább ezek harmonizálnak. Különösen érvényes ez a kiállítás legmegkapóbb
részére, a szénégetők sajátos hangulatú munkájába, mindennapjaiba, családi életébe bepillantó sorozatra, amely a Bálint Zsigmond
kezdeményezte varsági fotótábor résztvevőinek fotós erényeit tanúsítja. De ha ezúttal a
kiállítás kevésbé nyit is a fotósok által oly
kedvelt, fényt árasztó egekre, az összbenyomás nem komorul el. A derű, a humor is s az
élet sokféle íze, zamata jelenik meg a legváltozatosabb formákban. A táj szépsége, az embersorsok, az arc, a test, az élethelyzetek
kifogyhatatlan gazdagsága, a mikro- és makrovilág változatossága ugyancsak méltatandó
a tárlaton. A digitális vívmányokat már nálunk is mind gyorsabban asszimilálja a fotográfia. A fiatalokkal együtt valószínűleg
egyre újabb eszközök használata teszi majd
még változatosabbá a Marx József Fotóklub
rendezvényeit is. Az egyéni preferenciák viszont bizonyára megmaradnak, sőt talán épp
ez a jótékony „szakosodás” jelzi a legpregnánsabban: a klub egyik dicsérendő sajátossága az a képesség, amellyel sugallni tudja
az oly gyakran áhított harmóniát. Ezt a mostani tárlat is meggyőzően példázza.
(N.M.K.)
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Csak tiszta forrásból

Továbbra is onnan meríti témáit Kolozsvári Puskás Sándor. Az 1975-től Marosvásárhelyen élő szobrászművész idén júniusban
tölti 89. esztendejét. Rendezvényeken már
nemigen találkozhatunk vele, egészségi állapota akadályozza mozgását, szellemi frissessége, alkotókedve azonban töretlen.
2016-ban elsősorban ötvösművészete gyümölcsözött. A napokban tizenöt művészi reprodukciót juttatott el a Múzsa-szerkesztőnek,
tavalyi keltezésű vörösréz és tombak (rézcink-ötvözet) dísztálak, domborítások. Az
egyik közülük a Bartók ihlette Cantata profana. Ezt mellékletünkben is közzétesszük.
Többségük a szobrász korábbi munkáinak
felújított változata. A Menekülő csirke eredetije például 1960-ban készült. A régi Kolozsvári Puskás Sándor-alkotások közül
különben a következő hónapokban biztos
sokfelé népszerűsíti majd a média azt a szobrot, amelyet a művész 1957-ben mintázott.
Arany János egész alakos gipszmása a költő

Demény Péter

nagyszalontai emléktárgyai közé került a
Csonka toronyban levő múzeumba a nagy
barát, Petőfi Sándor ugyancsak Puskás alkotta szobrával együtt.
A 2016-os keltezésű vörösréz munkák
közül a Szarvas, a Galambos, a Kakasos, a
Bivalybikás, a Berbécses, a Muflonos, a Bivalyos dísztálat is megörökítette a fotó. Tombak mű a Baglyos, a Bivalyos dísztál és a
Kukorékos, a kiskakas, illetve a Mátyásholló, amely szintén jellegzetes motívum a
Kolozsvári Puskás Sándor-életműben. Az
ötvös 700 éves szülővárosának is szép vörösréz emléket állított. Az említett ötvösmunkák
a fénykép tanúsága szerint mind ott sorakoznak a művész műterem-otthonának a falán és
a heverőn. Előtérben a szobrász és szeretett
kisunokája. Jó egészséget kívánunk nekik!
Remélhetőleg hasonlóan beszédes felvételeket mutathatunk be róluk jövőre is, amikor
Puskás Sándor megünnepli majd a 90. születésnapját is. (nk)

Kolozsvári Puskás Sándor és kisunokája az új dísztálak között

Kikacsintunk valamiből –
Valaminek a második része a marosvásárhelyi Stúdió Színházban

Zsúfolt, barokkos szöveg dr. Sivián Anna
(Vinnai András) Valaminek a második része
című darabja. Így aztán zsúfolt és barokkos
az előadás is. „A színpadi helyzeteket legkomolyabban felépítő, majd ugyanolyan gyorsan lebontó vígjáték” – áll a műsorcédulán és

a neten, és tényleg sokat röhögünk, ami a
szöveg mellett a rendezőnek és a színészeknek köszönhető. Keresztes Attilának és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem végzős
színészosztályának egyaránt nagy gyönyörűsége a carnevale d’arte. Nem véletlenül írom
így. Mindenből lesz még valami, minden
poén meggabalyodik, szétterül, mindent
elönt.

Ráduly János illatozó kenyeréről

Jelenet az előadásból

Bölöni Domokos

Ráduly János túllépett a bűvös százon, ez
ugyan nem az életkorát jelzi (hiszen 1937ben született, október 27-én éri el a „csak”
nyolcvanat), hanem a neve alatt megjelent kiadványai számát. Nemsokára a száztizediket
is dedikálhatja. A magas szám ne riasszon el
senkit, és irigykedésre sem való, mert voltaképpen füzetek sorát jelenti, a szerző költségén, spórolt nyugdíjából. Egyik haikuját
idézem: „Magamról ennyit:/ Folyton belebotlom a/ Nagy szegénységbe”. Ez nem költőieskedés, hanem a puszta való. Irigyelni
kitartó és példamutató következetességéért
érdemes, amellyel úgy rakja össze dolgos
életének tégláit, hogy háza állni tudja az idő
próbáját, és kívül-belül bejárható, sőt tetszetős is legyen. Talált magának kiadót (Garabontzia, Marosvásárhely), amely hajlandó a
pár tíztől legfeljebb félszáz oldalig terjedő,
tematikusan válogatott munkáit híven és
gyorsan kinyomtatni. Így aztán a kései filosznak, aki tanulmányozni óhajtaná ennek a sokoldalú embernek az irományait, nem lesz
nehéz dolga, hiszen külön-külön olvashatja a
gyermekverseket, a „felnőtt”-verseket, a haikukat, a fordításokat, a rovásírásról szóló
gazdag közlésanyagot, az aprólékos néprajzi
gyűjtőmunka szakszerűen szerkesztett darabjait, de a szerző recenzióit, közművelődési
írásait, újságcikkeit is.
A századik kiadvány első része a diktatúra
utolsó évében még aktív kibédi pedagógus
(„vakációs”) naplóját tartalmazza. „1989. jú-

Fotó: Rab Zoltán

lius 23-án este fáradtan dőltem ágyba, s az eltelt napi eseményekre gondoltam. A kenyérért, más élelmiszerek vásárlásáért való
sorállások jutottak eszembe. Mit tegyek?
Döntöttem: holnaptól naplót vezetek, legalább egy hónap eseménysorait rögzíteni
fogom. Egyrészt magamnak, másrészt az utókornak – okulásul. Így született meg a Jajkiáltások a fehér papíron írásom. Öt hónap
múlva jött a történelmi fordulat, s a következő esztendő elején a kézirat közlésére gondoltam. Már gépeltem az anyagot, de a
marosvásárhelyi márciusi események szétfoszlatták az elképzeléseimet.
A mostani közlés azt érzékelteti, hogy én,
a vidéken élő értelmiségi miként éreztem magamat abban a társadalomban, amely – szerencsénkre – jórészt múlttá vált. A második,
A szerző 100 könyvének jegyzéke igazolja,
hogy a pennaforgatáshoz percig sem lettem
hűtlen. Sőt, tudásomat a legmostohább körülmények között is folyton gyarapítottam. Így
most – el kell árulnom – a százegyedik könyvem kérdésköre köti le a figyelmemet.” (Jelzésértékű sorok)
Érdeklődési körének szélét-hosszát-mélységét jelzi az alábbi felsorolás a két elmúlt
esztendő terméséből:
2015: Őstörténet és rovásírás; Székely
népmondák. Csombod vára tündérei; Homoródkarácsonyfalva két rovásfelirata; A vargyasi rovásemlék; Sorok Erdőszentgyörgy
régmúltjából; Makfalva két régi rovásemléke; Jajkiáltások a fehér papíron (Benne:
Napló 1989. július 24. – augusztus 23. és A

Ignác (Kozma Gábor Viktor) ejtett állal
mondja a „színjátszás” szót, és ezzel nem
kevés erdélyi magyar nagy férfira emlékeztet,
bár egyesekre inkább, mint másokra. A homoszexualitás sztereotípiáiból építkezik, ring
a csípője, nőies mozdulatai vannak, finomkodó. Sebestyén (Gaál Attila Csaba) a művészt játssza el, összevissza mozdulatokat
végez, Káinról és Ábelről ismételget valamit,
és nagyon artisztikusnak képzeli magát. Bernadette (Illés Alexa) rögtön le is fekszik vele,
hosszú percekig ránganak a fotelon, míg a fiú
már sír, a lány viszont nagyon boldog. Szabolcs (Barabás Hunor) csecsemőként ringatja
a lábát, gügyög hozzá, gyermeket akar Bernadette-től, aki azonban már Sebestyént szereti, Szabolcsot apja, Ignác vigasztalja.
Taksony (Bálint Örs Hunor) izomagyú állat,
aki könyékig turkál az orrában, Gyöngyi
(Wessely Zsófia Anna) agyonfélemlített aszszony (rég nem láttam ennyire félni valakit),
akire Taksony ráüvölt, ugyan miért akarja felvenni a telefont, ha egyszer szól. Kincső
(Tóth Szilvia-Lilla) kikapós csaj, aki azzal
állít haza Taksonyékhoz, hogy terhes, és nem
tudja, ki a gyermeke apja. Dr. Pulsen (HollaiHeiser Anna) időről időre megjelenik, és bejelenti, hogy ő vállal abortuszt, elvégre
agysebész; egy hal, Karaperszüon (Dunai
Júlia Veronika) kíséri. És mindenki több szerepet játszik, szóval sok a jelenet.

A keretjátékban van narrátor és két vadász
(Dunai Júlia Veronika, Gyarmati Éva). Kádár
Noémira óriási feladat hárul: ő jön be először,
elmondja a helyénvalóan blőd bevezetőt,
megkérdezi, ki ölt a nézők közül, olykor (a
szó szoros értelmében) elteszi láb alól az anyját (Gyarmati Éva), aki azt kiabálja, „szegény
apád, ha élne, most halt volna meg!”, az
egyik felszólaló hatására előbb a Shakespeare
arcát ölti magára, aztán a Woody Allenét, és
egészen biztosan nem soroltam fel mindegyik
kötelességét.
De képtelenség mindent felsorolni, annyi
minden van, és ez olykor már fárasztó. A színisek egytől egyig nagyon jók, a szöveg
azonban rájuk telepszik, bár olykor, a tévéfelvételek folyamán érződik, hogy ők tesznek
bele, a tanáraikkal és magukkal poénkodnak.
Nem biztos, hogy mindenre szükség van,
főleg, hogy ez csak „valaminek a második
része”, bár az ötletzuhatagoknak az a sajátossága, hogy nem tudnak elállni.
Ha valaki megsérül, belemártja kezét a
színpadon álló négy vödör valamelyikébe, és
vörös csíkot húz magára. Ez is kikacsintás,
akárcsak a tévéfelvételek, a kommentek a vetítőn, a „külsősök” (Pál Attila és Gáspárik Attila) megszólalása, és hát végül is az egész
darab. És Rita Pavone énekel fáradhatatlanul.

szerző száz könyvének jegyzéke
1975–2015).
2016: Könyvek világa. Kritikák,
recenziók; Táltos csillagok. 101
haiku; Énekeltem a bivalynak. 105
félperces történet; Veronica Porumbacu: Másféle játék. Versek. Válogatta, fordította Ráduly János; Négy
erdélyi rovásemlékről; Főzőcske
(Gyermekvers, kifesthető füzet);
Élettér falun (Írások a közművelődésről); Aki találkozott a néppel
(Írások a közművelődésről).
A tudományos igényesség, a
szakszerűség a fő jellemzői e műveknek, jótékony ráadásként pedig
az élőbeszéd közvetlensége teszi rokonszenvessé Ráduly János stíljét,
„narratíváját”.
A szövegek olvastán szemünk
előtt körvonalazódik az első generációs értelmiségi, egy igazi székely
self-made man küzdelmes sorsa,
akinek legértékesebb kincse a megszerzett tudás, amellyel okosan sáfárkodik, tálentomait nem herdálja Egy tavalyi kibédi rendezvény plakátja
el. Példamutató a hivatástudata és
utolsósorban a népszerűség, amellyel teljesítkonok, céltudatos munkálkodása, végtelen ményét nemcsak a szűkebb pátriában, a Sótürelme és szorgalma, kivételes munkabírása. vidéken, Erdélyben, hanem határokon túl,
Szellemi pillérei: otthonosságtudata, ragasz- szakmai körökben és az „egyszerű” olvasók
kodó szülőföldszeretete.
népes táborában is nagyra értékelik.
Egy személyben pedagógus (magyartanár,
Küzdelmes pálya, vidékiség, remeteélet.
de volt kézilabdaedző is), néprajzi gyűjtő és Nem sokan vállalták/vállalják az ilyen sorsot.
szakíró, rovásírás-kutató, költő és műfordító, Részletek a napló 1989. augusztus 3-i, csüközíró, publicista. Rangját nem címek és ér- törtöki bejegyzéséből: „Reggel fél hétkor kidemek, diplomák és kitüntetések jelzik, pattanok az ágyból, készülök Szovátára.
hanem a széles ölelésű megbecsültség, az
(Folytatás az 5. oldalon)
őszinte elismerés, a tisztelet és szeretet, nem
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Álom és valóság végtelen térben
Major Gizella retrospektív tárlatán
Nagy Miklós Kund

Az Értől az Óceánig? Igen, akár ez a sokat
idézett költői látomás is előkerülhet, ha
Major Gizella retrospektív kiállítását akarjuk
jellemezni. A marosvásárhelyi Kultúrpalota
földszinti galériáiban nyílt tárlaton visszatükröződik az indulás, és felragyog a kiteljesedés. Kirajzolódik az út is, nyomon követhető
mindaz, ami a hatvanas évek közepétől több
mint fél évszázados alkotói pályáján ezt a
nyugtalan alkatú művészt izgatta, foglalkoz-

honos. Rajzok, monotípiák, metszetek, vegyes technikai eljárások tanúsítják tudását,
ötletességét. Kitartó munkával, kísérletezéssel egyéni technikát is kidolgozott, nem a
mennyiség, a számszerűség a meghatározó
nála, munkásságában a minőség igénye a
döntő, grafikusi leleményében sem a sokszorosítás lehetősége vezérelte. Eljárása szerint
a linómetszetek egyedi példányok. Gyakran
változatok egy témára más-más árnyalatban.
Mert egy idő után a szikár fekete-fehéret már
nem tartotta elegendőnek mondandói kifeje-

Festő és képe a tárlaton

kotás felé fordulhatott. 1995-től, ha akarta,
minden idejét a festésnek szentelhette, rendszeresen látogathatta az alkotótáborokat,
kedve szerint fedezhette fel magának a falut,
kószálhatott a természetben, élvezhette a táj
varázsát. Városiként a vidék megszállottjává
vált, és egyre újabb témákra lelt a Homoród
mentén, a Bucsinon, a Gyergyói-medencében, a Maros völgyében. Öreg házak, csűrök, kapuk, kemencék, boglyák léptek elő
képein jellegzetes festői motívummá, váltak lélekemelő sorozatok karakteres szereplőivé, üzenethordozó szimbólumokká.
Ezeknek már gyakrabban örülhettek a művészet-kedvelők, hiszen az utóbbi két évtizedben sűrűsödtek Major Gizella egyéni
tárlatai. Az elmúlás, megmaradás e különös
hírnökei a jelenlegi kiállításról sem hiányoznak, kellemes élményt nyújt a nézőknek az
újratalálkozás, de a tárlaton tapasztaltak sze-

Évszakok I. – linóleummetszet

tatta. A grafikától a festésig, a szolid feketefehértől a színek simogató bársonyáig, a
geometrikus, dekoratív formáktól a tónusok
oldott líraiságáig, a valóság primer lereagálásától az élmény szülte belső rezgésekig, az
elvontabb világábrázolásig sok minden kápráztatja el, lepi meg a nézőt, aki ezt a korántsem lezárult életművet így együtt, a maga
teljességében, a kísérletezés kitérőivel, a grafikai megoldások egyediségével eddig még
nem láthatta.
Kevesen emlékezhetnek Major Gizella pályájának kezdeteire, a kiállításon, amely egyfajta időrendet is követ, a kolozsvári
egyetemi diplomamunkák, a József Attila- és
Eminescu-versillusztrációk is láthatók. Folthatásra épülő, rendhagyó fametszetek ezek,
azt is jelzik, hogy a művésznő saját ösvényt
próbált kitaposni, elmélyíteni, szélesíteni a
továbbiakban. Hogy miképpen, azt az egymást követő alkotói periódusok, a reprezentatív ciklusok, az egyéni módon
megvalósított sorozatok válogatott munkái
szemléltetik a kiállításon. Hamar kiderül,
hogy a kiállító minden grafikai válfajban ott-

zésére. Grafikai lapjai kezdenek kivilágosodni, megjelennek a féltónusú szürkék is,
majd a színes grafikák. Ez újabb kihívás. A
mértani formákra, vonalakra, ritmusokra,
amorf elemekre alapozó látványteremtés, az
elvontabb gondolat érzékeltetésére alkalmas
lehetőségek évei következnek. A tárlaton az
Évszakok, a Naplemente, a Felhők, a Falióra
ciklusok variánsai meggyőzően példázzák,
milyen termékeny időszaka volt ez a művésznő életének. A művészeti líceumban kifejtett tanári tevékenysége azonban szinte
teljes mértékben felemésztette idejét, hiszen
azt is teljes odaadással végezte. Pályája első
felében egyéni kiállításokon ritkán találkozhatott műveivel a közönség, a közös jelentkezések nem tették lehetővé, hogy művészi
sokoldalúságáról átfogó kép alakuljon ki a
köztudatban. Kiállításának ez a része ezért is
hat most meglepetésként. Festészete viszont
eddig is igen népszerű volt.
Pasztellel, olajfestéssel grafikusi korszakában is foglalkozott, de színek utáni vágyakozása csak azután emelte a líra húrjain
elbűvölően muzsikáló festővé, hogy nyugdíjba vonult, és végre egész lényével az al-

Ráduly János illatozó kenyeréről

(Folytatás a 4. oldalról)
(…) Egyenesen a könyvesboltba tartok. Nem
kaptak új küldeményt Vásárhelyől, menjenek
be a csomagok után, ők nem tudják elhozni,
nincs motorina. – Hát nekem honnan legyen
benzinem? – kiált föl az elárusítónő. Háborog. Egészen közel hajol hozzám, félhalkan
megkérdezi: – Tudja-e, hogy ilyenkor mit
mond a székely? – Mit? – Meg vagyunk
bazva! (Így, csak z betűvel.)
Egyetértően bólintok.
Utam most a piacra vezet, ahol viszont
egyetlen lelket sem lehet látni. (…) Az önkiszolgáló előtt mintegy száz ember állja türelmesen a sort, a sorelsők már reggel hatkor,
fél hétkor gyülekezni kezdtek. A hentesáruról
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tehát lemondok. Az utcán találkozom a telepi
könyvesboltosnővel, inti, álljak meg.
– Jöjjön – azt mondja –, ebben a pillanatban néhány csomag írópapír érkezett.
Óriási meglepetés, száz lejért azonnal
megveszek egy egész csomaggal, ezer ív van
benne. Egyelőre tehát megoldódik a papírkérdésem. A tízes busszal indulok haza.
Itthon legelőbb répalapit vágok a csirkéknek (a kert vizes-sáros), majd ismét az íróasztalhoz telepszem. Jó volna, ha be tudnám
fejezni a mutatót, hiszen holnaptól egy hétre
szolgálatot kell teljesítenem az iskolában.
Együltömben több mint száz találós kérdés
’leltározásával’ készülök el.
Az ebédünk lucskoskáposzta kiflivel. Más-

Fotó: Bálint Zsigmond

rint a legmélyebb benyomást azok a meleg
fényű, parázslón tüzes, bársonyos harmóniák keltik a szemlélőkben, amelyek a monumentalitás képzetét keltve tágítják tér és
idő határait, sejtetnek titkokat, sugallják a
kompozíciókon álom és valóság egybefonódását. S ha tágra nyitott lélekkel fordulunk
feléjük, meghalljuk a belőlük áradó halk,
békés zenét is, amelybe időnként elkerülhetetlenül drámai felhang, megrendülés is
vegyül. Gondoljunk csak az olyan pasztellekre, mint Az út, a Legendák őrzői, a Végtelen térben, a Próféta, a Dimenziók, az
Égi jelek, az Impromtu, vagy amilyen az
Akkord és a Reflexiók ciklus. Persze a felsorolást szubjektív megközelítés is befolyásolhatja, de az sem baj, ha a
tárlatlátogató egész más alkotásokat tüntet
ki a figyelmével. Bőven van miből válogatni.

Őszi keringő

fél órát pihenek, mire fölébredek, kint megszűnőben a zárt felhőzet, ki-kipillant a Nap.
Mindjárt kaszát ragadok, zsákot a vállamra,
s fűért indulok az iskolakertbe. Muszáj, alig
van mit adnom a nyulaknak. A fű vizes, szétosztom vékás kosarakba, s a konyhában szárítgatjuk.
Aztán újból az íróasztal, tovább a mutató.”
Fantasztikus munkabírásáról árulkodik a
napló utolsó bejegyzése (1989. augusztus 23.,
szerda.): „Késő délután elkúrálom az állatokat, s vissza a kézirat mellé, a vacsoráról is
’megfeledkezem’. Pontosan éjfélre kész az
új, a véglegesített változat: 380 gépelt oldal,
három példányban. Egyszer még – holnap,
holnapután – át fogom az egészet olvasni,
aztán mehet Kolozsvárra. Címlapot kell még
gépelnem hozzá. A legelső lapra ez kerül:
Hold elejti, Nap felkapja. Kibédi találós kér-

dések. Gyűjtötte, bevezető tanulmánnyal ellátta Ráduly János.
Nagy elégtételt érzek. A munkatempó diktálta feszültség lassan oldódni kezd. Most
érzem igazán, mennyire fáradt vagyok.
Lefekszem, de furcsamód nem tudok
aludni. Látomásaim vannak. Egy adott pillanatban a reggel felkelő Nap látványa jelenik
meg előttem.
– Olyan, akár a frissen sült kenyér – mondom. A hasonlatot kitűnőnek érzem. Az
agyamban gyermekvers motoszkál, fél órán
belül el is készül. Íme: Reggelente,/ mikor a
Nap/ hozzánk ismét/ visszatér,/ friss, akár a/
kemencéből/ most kiemelt/ sült kenyér.
A versbeli sült kenyér illatától elbódultan
alszom el.”
A tiszta szívű ember tud így érezni és írni.
Akinek a lelke is illatozik, akár a mesebeli
lágy kenyér.
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Búcsú Mózes Attilától

Mózes Attila 1952 áprilisában született.
Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen végezte, majd a kolozsvári Babeş-Bolyai
Tudományegyetem bölcsészkarán szerzett
orosz-magyar-francia tanári diplomát. Pályáját pedagógusként kezdte, később az Utunk
szerkesztőségének lett tagja, 1990-től pedig
a Helikon rovatvezetője volt. Mózes Attila
első írását a vásárhelyi Vörös Zászló irodalmi
melléklete adta közre 1968-ban. Prózai írásai,
esszéi, kritikái az Utunk, az Igaz Szó, a Ko-

runk, A Hét, a Napsugár, az Új Élet hasábjain,
majd a Látóban jelentek meg, Magyarországon az Életünk, a Rakéta és más irodalmi folyóiratoknak volt a munkatársa.
Közölt kis- és nagyprózát, irodalomkritikát, esszét. Nemzedékének egyik legkiválóbb
írója volt, olyan művek szerzője, mint az Átmenetek, az Egyidejűségek, az Üvegcsendélet, a Füstkorom, A Gonosz színeváltozásai,
a Yesterday, Az Oroszlán Hava és egyéb történetek, A vénasszonyok nyara vagy az Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket.
Mózes Attilát – több más rangos kitüntetés
mellett – 2002-ben az Erdélyi Magyar Írók
Ligájának nagydíjával, 2012-ben Márai Sándor-díjjal jutalmazták.
„Ennek a sovány, szőke, izgatott intellektusú, fiatalon maradt embernek huszonhat
éves korában, 1978-ban jelent meg az első
novelláskötete (Átmenetek). Akkor éppen falusi franciatanár volt az elrománosodott Székelyhidason, és már eléggé neves, haragos
magyar író. Mire ottani élményeiből megírta
Egyidejűségek című regényét (1980), az
Utunk című hetilap kritikai rovatához honosult, Kolozsváron. A marosvásárhelyi kültelkek után amolyan örök, évszakról évszakra
élő-forduló falut mutatott, meglehetősen
ijesztő mítoszokkal és erkölcsökkel. (…)
Mózes Attilának látszólag »szakmai életrajza« van csupán. Az is eléggé változatos.
Író lett, úgy él, úgy sem veszélytelenül. Gyerekkort talál ki magának, kalandokat, és
mintha túlságosan korán kezdett volna emlékezni rájuk. Szerintem muszájból. Történt
elég visszarettentő, -szorító esemény vele,
körülötte, közben és azóta. Egyre sűrűbben
halnak meg hősei, a barátai” – írta róla pályatársa, a 2008-ban elhunyt Csiki László író,
költő.

György Attila a Székelyföld 2009/9-es számában jelentetett meg vele hosszú interjút.
Mózes Attila önvallomásának azt a részét
emeljük most ki, amely irodalmi szerkesztői
mivoltára vonatkozik. A Káfé főnix című online irodalmi és fotóművészeti lap ezt mellékelte búcsúsoraihoz.
»Bizony, elmúlt harminc éve, hogy ebben
a szerkesztőségben töltöm életem egy részét,
mert hozzászámítom ám a jogelőd, az
UTUNK éveit is; nem szeretnék éles határvonalat vonni a kettő között, bár bizonyára
van. Ami viszont nincs, az ama bizonyos
„megállapodott élet”. Én valószínűleg már
sosem fogok megállapodni, talán azért, mert
mindig is arra vágytam. Ugyanis mindent tökéletesen csinálok, csakhogy tökéletesen fordítva. És/mert: mindig vagy túlságosan
hamar, vagy túlságosan későn érkeztem mindenre, soha időben. Aminthogy mindig vagy
túlságosan fiatalnak, vagy túlságosan öregnek érzem magam, de „sosem vagyok a koromnál”. Magam sem értem ezt, de már nem
is igyekszem megmagyarázni, még önmagamnak sem. Hogy az utóbbi időben egyre
kevesebbet közlök, annak viszont az lehet az
oka, miszerint úgy érzem, manapság – legalábbis számomra – az írásnak nincsen tétje.
Meglehet ostobán hangzik, de nincsen „ellenségkép”, mert az elmúlt időben bizony volt,
hiszen – a nem túl tehetséges „pályatársaktól”
eltekintve – figyeltek ránk, gyanakvással,
gyűlölettel, amivel azt sugallták, a tevékenységeddel, a léteddel is veszélyt jelentesz,
„közveszélyes vagy” – tehát fontos! Most
pedig... Most meg bárki megjelentetheti a
könyvét, ha éppen erre szánja a pénzt. Veszem észre: nemcsak az irodalomban, hanem
a szellemi élet egyéb területein is „dübörög”,
nyomul a középszer, nyomában sunnyant a
kisszerű senkik hada – közép-hiénák és kis

sakálok szimatolnak préda után mindenféle
szavannákon, amint azt a nagy ragadozók
megszabják nekik. Ahogyan hagyják. Látod,
máris kiadtam magam a dühömmel együtt,
pedig ez sem ildomos (úm. ésszerű) manapság. Mindenütt a dilettánsok jól ismert gátlástalanságát
és
ízléstelenkedését
tapasztalom, amitől nemcsak a közléskedv,
de az életkedv is meghőköl. Médiákban, írott
és képi médiumokban (ahogyan azt manapság mondják, bár én beérném az írott, meg a
mozgóképes sajtó megnevezéssel is, ha már
jobb nem akad) tombol gátlástalanul a
nyakló nélküli dilettantizmus, ami legnyilvánvalóbban a nyelvi romlásban, elsivatagosodásban mutatkozik meg, s mostanában
talán ez az egyetlen dolog, ami felbőszít:
amikor a Nemzeti Színház igazgatója nem
tud, csak „igazándiból” beszélni valamiről
(mi ezt még a „Kindergartenben”, „spílhózniban”, a homokozóban kuporogva is szégyelltük volna kimondani); amikor a
kulturális és oktatásügyi miniszter csak
„durván” képes fölbecsülni valamit úgy hatszor-hétszer egyetlen interjú során; amikor
egyik vezéresztétánk (valamikori haverom,
jóemberem) szerint irodalmunk helyzete
„aggályos”, és így tovább, hogy a vonatkozó
névmások használatának misztériumáról és
az úgynevezett médiasztárok nyelvezetéről
már említést se tegyek „fizikálisan”, úgy a
huszonhárom Celsius-fok „magasságában”
stb. Mindez már nem is nyelvromlás, ez
szántszándékos nyelvrontás. Mintha valakik
arra szövetkeztek volna, hogy tovább szegényítsék a Kazinczyék által már amúgy is
megcsonkított nyelvet; lásd az elsinkófált
igeidőket, amelyeket értőbb-figyelmesebbgondosabb nemzetek megőriztek s használnak még ma is...«
Találjon békére végső nyughelyén!

Mert ha nem...!
Volt egy „szögletes” tanárunk, aki reggel
nyolckor is hűségesen megtartotta az állampolgári nevelés nevű tantárgya óráját, és nem
tűrte a hiányzást. Álmosak, másnaposak voltunk, nem nagyon volt kedvünk figyelni. Elhatároztuk, hogy egyszer sztrájkolni fogunk
ellene... Az első padsorokban fokhagymát rágunk s nagy, mély be- és kilégzéssel ráfújjuk.
Vette is a lapot, mert egy idő után ránk förmedt: „Ne szuszogj!!!...”
Az Oscar-díjra is jelölt kisfilm végén is az
a csattanó, hogy a kórustagok csak tátognak.
De hát ez kellett a tanárnőnek, nem? Megkapta rendesen...
Félretéve a gyermeki lélek ma oly divatos
túlpszichologizálását, a poroszos tanügyi
rendszer – melynek korosztályunk is részese
volt – elmarasztalását, szidását és a tanerők
áldozattá avatását, nézzük pusztán emberileg
az alaptörténetet.
Zsófi szeret énekelni, ezért örömmel erősíti az iskola kórusát. A sok díjat nyert kórus
énektanára érti a dolgát. Ám képes arra is,
hogy a kórus teljesítményét egyéni ambícióinak rendelje alá. A versenyeken megkövetelt
perfekcionizmus oltárán feláldozza a kórus
egyes tagjait. Akik nem biztosak a hangjukban, vagy gyengébben énekelnek. Megtiltja
nekik, hogy hangosan énekeljenek. Örülnek
ugyan, hogy a nagy presztízsű énekkar tagjai,
közben azonban éneklés helyett csak tátogtatnak. Mímelik az éneklést. Sokan még egymásról sem tudják, hogy valójában csak
díszpintyek a kórusban. Zsófi barátnője aztán
egy próba alkalmával lerántja a leplet az átverésről. A tanárnő még nem szégyenül meg,
kimagyarázza, eléggé érdekes, ingatag érvekkel támasztva alá eljárását, érzelmi meg logikai csúsztatásos zsarolással érve el, hogy ez
így jó mindenkinek. Ha nem énekel mindenki. Hogy mi játszódik le a gyermekek lelkében, hogy az egész egy nagy hazugság,
amire ő becsvágyát építi – kit érdekel? Van
annyira összetartó a csoport, hogy nem köpik
be őt sem a szülőknek, sem az igazgatónak.
A gyerekek érzik, hogy a tanárnő markában
vannak, de megtalálják a kitörési pontot is. A

nagy versenynapon, élőben, a zsűri és a közönség felfokozott várakozásában gyakorlatilag földbe döngölik a tanárnő egóját. Édes
„összeesküvéssel” meghiúsítják a svédországi babérokra vágyó tanárnő „playback”elési tervét. A kórusvezetőnek leforrázva,
megszégyenülten kell távoznia a színpadról,
mert a kisdiákok egy hangot ki nem ejtenek,
csak mint egy némafilmben: tátognak. Ez
aztán a ciki, a nagy blamázs. A fagyi visszanyalt. Aztán, hogy a felsült mádám elhagyja
a színteret, gyönyörű énekbe kezdenek. Maguktól. Magukra. Mind énekelnek. A hatás
döbbenetes.
Kedves, szép film a Mindenki. (Magyar
kisjátékfilm, 2015. Rendező: Deák Kristóf.)
Nem harsány, nem szájbarágós, és ami a legfontosabb: nem lehangol, hanem üde könynyedséggel sodor a drámai végkifejlet felé.
Az pedig szokatlanul, kellemes meglepetésként éri a nézőt. A rendező munkáját dicséri
a kitűnő fényképezés, a jól kiválasztott arcok,
mozgások, helyszínek szerepeltetése. De nem
elcsépelt a viszonylag egyszerű, talán kiszámítható drámai történet morális „utórengése”
sem. Hányszor esünk bele mi, felnőttek a magunk ásta gödörbe? A jól kiszámítható terveink, érdekeink gátlástalan követése közben
hányszor hagyjuk figyelmen kívül a ránk bízottak szempontjait, lelki-szellemi érzékenységét, személyi önállóságát, méltóságát?
Hányszor esünk abba a csapdába, hogy önzésünkben eszköznek használunk másokat?
S van-e bennünk kiállás egymásért, akár
olyan módon is, hogy nem csapkodjuk az
asztalt, vagy nem ürítjük bele a szemetet a tányérba? Adunk-e esélyt a gyengébbnek, hogy
felzárkózzon? Meglátjuk-e, ki miben erős, mi
a jó oldala, és hol szorul segítségre? Amikor
hivatásunkban önző, hátsó szándék bújik
meg, amikor dicsőség- vagy nyereségvágyból
gyerekeinket, beosztottainkat is semmibe
vesszük a sikerért, akkor már eltávolodtunk
nemcsak szakmai, de szülői hitelességünktől
is. Isten nem csalinak adta a tehetséget, hogy
aztán magához kényszerítsen, hanem szabad
szeretettel, önzetlenül kellene reagálnunk kegyelmi jelzéseire. A hivatás (főleg ahol em-

berek segítése, nevelése, lelki-testi gyógyítása a tét) nem kerülhet háttérbe a szakmai
karrier építgetése miatt. Mert akkor már nem
a hivatás lesz a cél, hanem (az) én. Mindenben saját magamat akarom keresni. A gyümölcs pedig keserédes. Mint az uroborosz, a
saját farkát harapdáló kígyó esetében. Nem
az életet, hanem a halált szolgálja.
A filmbeli tanárnő visszaélt státusából
eredő, jogosulatlanul szerzett előnyével. Tekintélyét önhatalmi szolgálatba állította, s
ezzel el is veszítette a gyermekek előtt. Meg
akarta őket tanítani hazudni, hogy az ő nagyravágyásának behódoljanak. De nem sikerült.
Győzött bennük a tisztaság. A romlatlan gyermeki én. Angyali lelküket nem tudta elrontani. A jóval győzték le a rosszat. A
szolidaritás, a leleményesség eszközeivel.

Ezért ajánlható kicsinek-nagynak ez a film.
A zenei betétek, hátterek, a kedves, játékos
jelenetek, az enyhe nosztalgia megfogja a
kommerszre kihegyezett szemű nézőt is.
Kedvünk szottyan nekünk is énekelni. (sp)

Hosszan tartó betegség után, 65 éves
korában elhunyt Mózes Attila, marosvásárhelyi születésű író, irodalomkritikus, szerkesztő. Szerettei, barátai,
tisztelői február 3-án szülővárosa református temetőjében búcsúztak el
tőle. Halálhírét volt kollégái, a kolozsvári Helikon szerkesztői közölték elsőként, megrendülten vette át a honi
és a magyarországi média.

Mindenki énekeljen!
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Rákkeltő anyagokkal dolgozó vállalkozásokat
ellenőriznek

Február 4. a rák elleni küzdelem világnapja. A statisztikák
szerint az Európai Unió országaiban a foglalkozási eredetű
megbetegedések
körében a rák vezet a legtöbb
halálesethez, évente 100
ezer emberéletet követel.
Ezért az elkövetkező időszakban a munkaügyi felügyelőségek
azokat
a
vállalkozásokat ellenőrzik,
amelyek
tevékenységük
során rákkeltő anyagokat
használnak – derül ki a Maros
Megyei Munkaügyi Felügyelőség által lapunkhoz eljuttatott közleményből.

Az Európai Bizottság munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó január 10-i
közleménye értelmében a becslések szerint az Európai Unióban
2012-ben 91.500 és 150.500 közötti új rákos megbetegedést diag-

nosztizáltak olyan személyek körében, akik korábban a munkájuk
során karcinogén anyagokkal érintkeztek. Emellett ugyanebben az
évben 57.700 és 106.500 között
volt a munkavégzés során karcinogén anyagokkal való expozíciónak
tulajdonítható halálos kimenetelű
rákos megbetegedések száma.
Emiatt a rák tekinthető a foglalkozással összefüggő halálesetek elsődleges okának az Európai
Unióban.
A munkaügyi felügyelőség közleménye szerint az elkövetkező
időszakban országszerte ellenőrzik
majd azokat a cégeket, amelyek tevékenységük során rákkeltő anyagokat használnak, többek között
azbesztet, benzolt (vegyipari oldószerek, festékek), nikkelvegyületeket vagy kőszénkátrányt. Azok a
területek, ahol a dolgozók fokozottan ki vannak téve a foglalkozási
eredetű rákos megbetegedéseknek,

a következők: mezőgazdaság, kőolajipar, textilipar, fafeldolgozás,
kutatólaboratóriumok, fémkezelő
egységek, nyomdák, fodrászatok,
parfümelőállító laboratóriumok,
valamint az építőipar.
Uniós szinten számos ajánlást
fogalmaztak meg, amelyek betartását a munkaügyi felügyelőségek
követik nyomon. Amennyiben
nincs lehetőség, hogy a rákkeltő
anyagokat kevésbé veszélyesekkel
helyettesítsék, a munkaadók arra
kell törekedjenek, hogy minél kevesebb munkás kerüljön közvetlen
kapcsolatba velük, és az adott helyiségnek a szellőztetése biztosítva
legyen. Ugyanakkor védőfelszerelést kell biztosítani az alkalmazottaknak,
illetve
rendszeres
mérésekkel követni kell, hogy az
egyes helyiségekben a levegőben
mért vegyianyag-koncentráció ne
haladja meg a megengedett szintet.
(menyhárt)

Applikációbemutatás bulival fűszerezve

A marosvásárhelyi Rotaract
Club Téka egyesület február 18-án
este 10 órától minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Gokart
Racing helyszínen megszervezett
összejövetelre, kis bulival fűszerezve, ahol egy helyi alkalmazás
(app) fejlesztő munkája kerül bemutatásra.
A projekt célja helyi pályakezdő
informatikusokat felkarolni, hangot
adni és ismertetni munkájukat,
amelyre még nem figyeltek fel. A
helyi IT-tech piac fellendülőben
van, nem utolsósorban az IT-cégeknek köszönhetően, amelyek
számos munkahelyet kínálnak a fiataloknak. Ez pozitív lendület,
azonban a pályakezdők elsősorban
a cégek számára előállított végtermékre koncentrálnak, kevés esetben adódik lehetőség, hogy saját
alkalmazást (applikációt) fejlessze-

nek. E célból született meg az ötlet,
hogy buli keretében a fiatalok ki is
próbálhassák az új találmányt, kapcsolatba kerüljenek a fejlesztővel
és ugyanakkor szórakozzanak is.
Szabó Zsombor 2008 óta foglalkozik applikációfejlesztéssel, eddig
két térképes alkalmazást is készített, a nevük OpenMaps és Maps+.
Előbbi az OpenStreetMap térképekre, utóbbi a Google-, majd
Apple-térképeken alapszik. Az alkalmazás által a felhasználó bejegyzéseket készíthet, emlékeztetőket állíthat be, és értesítést kap,
hogy milyen tárgyakat honnan tud
megvásárolni, miket tud meglátogatni.
A buli keretében a Singlle applikáció premier bemutatójára kerül
sor. Az alkalmazás Bluetooth alapon működik, és segít beazonosítani a Facebook alapján, hogy egy
helységen belül kik azok a szemé-

lyek, akik körülöttünk vannak, és
ezáltal kapcsolatba is léphetnek
egymással. Célja, hogy megkönynyítse az ismerkedést és szorgalmazza az azt követő interakciót.
Szabó Zsombor így nyilatkozott:
„2015 augusztásától kezdtem el
dolgozni a #Near iOS app-on. 2016
januárjában ez meg is jelent. Ezt
azért említem, mert fel tudtam
használni pár kódrészletet belőle a
Singlle-hez. A Singlle iOS app-nak
2016. január végén fogtam neki, és
szeptember 12-én jelent meg az
Apple App Store-on. Jelenleg a
Singlle app Android verzióján dolgozom teljes gőzzel, amit 2016 novemberében kezdtem el. A 18-i
bulira már Android alapon is használható lesz. Nagy a konkurencia az
ilyen jellegű alkalmazások terén.
Ennek ellenére úgy gondolom,
hogy sikeres lesz a rendezvény”.

Mark Toner, az Amerikai
Egyesült Államok külügyminisztériumának
szóvivője
úgy nyilatkozott, hogy a
román kormány által kiadott
sürgősségi
rendelet
veszélybe sodorja Románia
nemzetközi hitelességét, a
külföldi beruházók Romániába vetett bizalmát – tájékoztat az Associated Press.

lekmények esetében” – jelentette ki
Mark Toner. Még vezető szociáldemokrata politikusok is bírálták az
igazságügyet érintő sürgősségi kormányrendeletet.
Frans Timmermans, az Európai
Bizottság első alelnöke az Európai
Parlamentben megtartott csütörtöki
vita során azt mondta, a rendelet
negatív eleme a korrupcióellenes
küzdelemnek, visszalépés az ország elmúlt tízévnyi fejlődésében.
Ezt megelőzően Jean Claude
Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Frans Timmermans első alelnök figyelmeztette Románia
kormányát, hogy ne aknázzák alá a
korrupcióellenes küzdelmet. A

brüsszeli székhelyű intézmény arra
hívta fel a figyelmet, hogy a kormány intézkedései hanyatláshoz
vezethetnek, és egyúttal jelezték,
hogy megvizsgálják a sürgősségi
rendeleteket.
Szerdán Németország, az Egyesült Államok, Kanada, Franciaország, Hollandia és Belgium
bukaresti nagykövetsége közös
nyilatkozatot adott ki, amelyben elítélték a „jogállamiság fejlődését és
a korrupcióellenes küzdelmet aláaknázó” intézkedéseket. A nagykövetségek
azt
üzenték
a
kormánynak, hogy vissza kellene
vonnia ezt a „felesleges irányzatot”. (Mediafax)

Amerikai külügy: veszélyben a külföldi
beruházók Romániába vetett bizalma

„Az Amerikai Egyesült Államok
mélységesen aggódik Románia
kormányának az elmúlt időszakban
meghozott intézkedései miatt,
amelyek aláaknázzák a jogállamiságot, és csökkentik a felelősséget
a pénzügyi és korrupciós bűncse-

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az ALKONY KFT. NŐT alkalmaz VIRÁGKÖTÉSRE. Jelentkezni személyesen önéletrajzzal a délelőtti
órákban a cég székhelyén lehet: Marosvásárhelyen, a Dózsa György u. 71. szám alatt. (sz.-I)

MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNIÁBAN. 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)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-066-544. (18471-I)

ALKALMAZUNK ELÁRUSÍTÓT marosvásárhelyi üzletbe. Tel. 0740-065-475, 0265/263-772. (18499)

ALKALMAZUNK SZERELŐ-/GÉPÉSZMÉRNÖKÖT. Követelmény: számítógép-kezelési ismeretek
(MS OFFICE, SEAP) és B kategóriás hajtási jogosítvány. Tel. 0744-792-776, 0742-574-804. E-mail cím:
servinstalmures@gmail.com (18513-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ 2 szobás, I. osztályú, földszinti
tömbházlakás a kis Aleeán. Ára: 38.500
euró. Tel. 0740-496-639. (58799)
KIADÓ garzonlakást keresek a
Tudor negyedben. Tel. 0757-792193. (58835-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
február
5-én
NÉMETI
MÁRTONRA halálának 24.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

Szomorú az út, mely sírodhoz
vezet, Isten őrködjön pihenésed felett.
Fájó
szívvel
emlékezünk
február 4-én a mezőpaniti
BARABÁSI ANNAMÁRIÁRA
(Babi)
halálának
első
évfordulóján.
Édesanyja,
testvére, unokaöccse, Attila
és szerettei. (58663)

Kegyelettel,
hálával
és
szeretettel emlékezünk február
5-én
édesanyánkra,
nagymamánkra,
BAKÓ
VILMÁRA
halálának
9.
évfordulóján.
Nyugodjon
csendesen! Családja. (58726)

Fájó
szívvel
emlékezünk
február
4-én
MARTON
PÉTERRE halálának első
évfordulóján. Bánatos felesége és lányai: Baby és Enikő.
(58795-I)

„A szeretet soha el nem fogy.”
(1. Kor. 13/8)
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
férjre,
drága
jó
édesapára,
nagytatára,
apósra,
KACSÓ
KÁROLYRA (Karcsi), aki február 5én hat éve örökre itt hagyta
szeretett családját. Szívünkben
örökké élsz!
Felesége, két lánya családjukkal.
(58812-I)
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Fájó szívvel emlékezünk a
szerető férjre, édesapára,
tatára, apósra, apatársra, a
maroscsapói
születésű
SZAKÁCS GYULÁRA, aki
2016. február 5-én, életének
81. évében örökre megpihent.
Soha nem feledünk el!
Emlékét örökre szívében őrzi
szerető családja, rokonai,
barátai és szomszédai. (sz.-I)

Elmentél tőlünk egy csendes
téli napon, de a szívünkben
élsz, és ott is maradsz
mindörökké.
Telnek
a
hónapok, múlnak az évek, kik
igazán szeretnek, soha el nem
felednek.
Fájó
szívvel
emlékezünk
február 4-én BÁN ROZÁLIÁRA
halálának 6. évfordulóján.
Szerető gyermekei, Lajos és
Rozika, veje, János, menye,
Rózsika, unokái: Imola és
Cristi, felesége, Cami és
dédunokái: Tímea és Iris.
Nyugodj békében! (58808)

„Magad, belőlem haltad el,
de vagy, míg nekem vanni kell,
mert egylétünkben, anyagtalan
nincsed súlyát hordozom
magam.” (B. F.)
Fájdalommal
emlékezünk
KACSÓ
KÁROLYRA,
aki
február 5-én hat éve hagyott
magunkra. Lánya, Blanka és
családja. (58834-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Búcsúzunk
MÓZES
ATTILA
barátunktól.
Részvétünk
a
családnak.
Marosi
Anna,
Frauenholz Lajos. (v.-I)

Mélyen együtt érzünk kollégánkkal,
Novák
Józseffel
szeretett ÉDESANYJA halála
okozta
nagy
fájdalmában.
Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak. A Maros
Megyei Múzeum közössége.
(58833-I)
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat
a következő munkakörbe:
Elvárásaink:
• pontosság
• figyelmesség
• jó fizikai kondíció
• megbízhatóság
• lojalitás

csomagoló

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

Önéletrajzokat személyesen a cserefalvi gyárban (Stejeriş,
nr.115) lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro címre
küldeni. Érdeklődni a 0745-043-920-as telefonszámon lehet.

A Népújság
hirdetési irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.
FONTOS
TELEFONSZÁMOK

A Koinónia Kiadó könyvajánlója

A románok rövid története

Az ország jövőjéért aggódó Neagu Djuvara történész közérthető nyelven szólítja meg a fiatalokat. A románok rövid története
abból a késztetésből született, hogy a kommunizmus korszakából
örökölt és a román tankönyvekből ismert, szándékosan elferdített
történelem új megvilágítást nyerjen. Ehhez hozzájárul Djuvara
egyszerű elbeszélő beszédmódja, amely közelebb hozza a román
nemzet múltját az olvasóhoz. Figyelembe veszi, hogy ma mit és
hogyan érdemes elmondani a román nép múltjáról.
A Horváth Andor által magyarra fordított kötetben a történelem
közérthetően elmondott mese, nem találunk benne szakirodalmi
utalásokat és magyarázó jegyzeteket – ahogy a szakkönyvekben
lenni szokott. Távol áll tőle az akadémiai megfogalmazás, hiszen
célja az olvasmányosság, áttekinthetőség.
A könyv bátran felvállalja a román történelem vitatott, kényes
kérdéseit is, feladatának tekinti – már amennyire ez emberileg
teljesíthető – az igazság megismertetését. Neagu Djuvara elmondása szerint ez a sűrített elbeszélés saját szemüvegén keresztül,
saját megfejtése alapján íródott.
A román történelem régi és mai elgondolásaival is szembesülünk: azzal, hogy egy adott történelmi eseményt miként tárgyaltak
évekkel ezelőtt és miként kerül terítékre, milyen válaszokat kapunk a jelenben. Hangsúlyt fektet az ok-okozati összefüggésekre,
úgy, hogy hatással van a mai ember történelemszemléletére.
A szerző hat fejezetre osztotta a románok történetét: A kezdetek; A középkori román államok születése; A románok a török
uralom alatt; Elhúzódó középkor a román államokban; Románia
a modernizáció szakaszában és A jelenkori Románia. Felvállalja
a szubjektivitást, hiszen, mint írja, a történésznek nem objektumokkal, hanem szubjektumokkal van dolga.
Neagu Djuvara könyve új megvilágításokat nyújthat az olvasónak, rámutat arra, hogy egy történelmi
mozzatnak többféle értelmezése, ha úgy tetszik, igazsága is lehet. Ha a román és magyar nép történtetét
vizsgáljuk, találunk olyan kereszteződéseket, melyeket a két fél másképp értelmez, és ezek az értelmezések,
nézőpontok hosszú évekig élnek a köztudatban.
A románok rövid története 2012-ben jelent meg a Koinónia Kiadónál másodkiadásban. Marovásárhelyen
beszerezhető a Kobak és a Gutenberg könyvesboltokban, valamint kedvezményesen megrendelhető a
www.konyvter.ro vagy a www.koinonia.ro internetes oldalról. Figyelemre méltó történelemkönyv mostani
fiatalok és eljövendő nemzedékek számára!
Sajó Enikő

• 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
• 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.

