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Élővilágok születőben

Múzeumi nyár

Nincs akitől tanulni
a föld szeretetét

Tizenhárom éve végzik nyári gyakorlatukat Csíkfalván a marosvásárhelyi
Sapientia EMTE kommunikáció és
közkapcsolatok szakos másodéves diákjai. Az eltelt, nem rövid idő alatt számos átalakulást figyeltek meg a
község társadalmi, demográfiai és infrastrukturális jellemzőit tekintve.

____________2.
Féléves mérleg
a rendőrségen

A főparancsnok szerint a megyei rendőrség létszámhiánnyal küszködik,
ugyanis az 1209 állásból mindössze
992 van betöltve, ugyanakkor a járműpark hiányos, a 330 rendelkezésre álló
jármű helyett 486-ra volna szükségük,
hogy hatékonyabbak tudjanak lenni.

____________2.
Zajlik a 9.
Csíkszeredai
Nemzetközi
Dzsesszfesztivál

A kilencedik alkalommal megszervezett négynapos rendezvénysorozatot
a csíkszeredai Mikó-várban tartják e
hét folyamán: a koncertsorozat csütörtökön kezdődött és vasárnap ér véget.

gerekről és barlangokról szóló vetítést követően, a látottak alapján színes papírból mini diorámák – háromdimenziós kiállítási makettek –
is készültek.
Miközben a gyerekek munkához láttak, a
foglalkozásokat irányító dr. Mihaela Sămărghiţan tudományos kutatót kérdeztük az idei kínálatról.
– Az első tevékenységen a rovarokkal ismerNagy Székely Ildikó
kedhettek meg közelebbről a résztvevők, ekkor
A legutóbbi együttlétre tegnap került sor, színes papírból és gyöngyből katicabogarakat
ekkor a gyermekek a különféle élőhelyekről készítettünk velük. A második együttlét főszetudhattak meg érdekességeket. Az erdőkről, ten- replője a pézsmapocok volt, a gyerekek nádból,
A júliusi péntek délelőttöket egyes marosvásárhelyi kisiskolások évek óta a
megyei múzeum természettudományi
részlegén töltik. A múzeum idén nyolcadik alkalommal szervezett a növény- és
állatvilág
rejtelmeibe
betekintést
nyújtó nyári iskolát.

Fotó: Nagy Tibor

sásból, ágacskákból az otthonát is megépítették.
A múlt héten a gyógynövényekkel foglalkoztunk, a kamillával, mentával, csengőfűvel találkoztak a jelenlevők, ez volt a kézművesműhely
témája is, végül gyógynövényekből készült teával kínáltuk a csapatot.
– Melyik volt a legnépszerűbb foglalkozás?
– kérdeztük dr. Mihaela Sămărghiţant.
– A második tevékenységre jöttek el a legtöbben, de ebben valószínűleg nem a tematika volt
a döntő, hanem az, hogy akkor még nem kezdődött el a nyári szabadságok, utazások
(Folytatás a 2. oldalon)

SZEMBESÜLÉS

____________3.
Nemzetközi
Örmény Diaszpóra
Fesztivál

Az esemény azért jelentős, mert 380
évvel ezelőtt telepedtek le Gyergyószentmiklóson az örmények, és 300
éve költöztek Szent Lázár szigetére a
mechitarista szerzetesek – a rend első
főapát érseke a gyergyói ÁkontzKövér István, később erzsébetvárosi
mechitarista házfőnök volt, akinek emlékét méltatlan módon nem őrzi a
város, és Erdély sem.

____________5.
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A Nap kel
5 óra 58 perckor,
lenyugszik
20 óra 57 perckor.
Az év 210. napja,
hátravan 155 nap.

Ma MÁRTA és FLÓRA,
holnap JUDIT és XÉNIA napja.
JUDIT: héber eredetű, jelentése:
Júdeából származó nő.
XÉNIA: görög eredetű, jelentése:
vendég, vagy a vendég barátok
egymásnak szánt ajándéka.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. július 28.

Meleg, napos idő
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 11 0C

1 EUR

4,5558

100 HUF

1,4917

1 USD

1 g ARANY

3,8912
157,5815

Féléves mérleg a rendőrségen

20 százalékkal csökkent
a közúti balesetben
elhunytak száma

Sajtótájékoztató keretében ismertette az év első hat
hónapjának a mérlegét Dumitru Biltag, a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség főparancsnoka. A bemutatott jelentés szerint az első fél évben csökkent az utcai bűnözés, valamint a közúti balesetben elhunyt áldozatok
száma.

Menyhárt Borbála

A főparancsnok szerint a megyei rendőrség létszámhiánnyal
küszködik, ugyanis az 1209 állásból mindössze 992 van betöltve,
ugyanakkor a járműpark hiányos, a 330 rendelkezésre álló jármű
helyett 486-ra volna szükségük, hogy hatékonyabbak tudjanak
lenni. A Maros Megyei Rendőrség személyzete viszonylag fiatal,
az átlagéletkor 37 év, és az állások 15 százalékát nők töltik be.
Az év első felében közel 17 ezer riasztás érkezett a 112-es segélyhívó számra, amikor a rendőrök beavatkozására volt szükség. Az esetek 80 százalékában kevesebb mint tíz percen belül a
helyszínre értek. A főparancsnok szerint örvendetes, hogy idén
a január–június időszakban 30 százalékkal csökkent az utcai bűnözés, míg tavaly ebben az időszakban 360 esetet jeleztek, idén
252-t. Ugyancsak csökkenést tapasztaltak a közúti balesetek számát illetően, míg tavaly az év első felében 127 eset történt, idén
eddig 116, és 20 százalékkal kevesebb a balesetben elhunyt személyek száma. Dumitru Biltag rámutatott, bár fokozott a rendőri
jelenlét az országutakon, a balesetveszélyes szakaszokon, illetve
a csúcsforgalom idején, a közúti balesetek legfőbb oka még mindig a gyorshajtás. Második helyen a gyalogosok szabálytalankodásai állnak, ezt követi az elsőbbségadás elmulasztása.
Négyről ötre nőtt viszont a gyilkosságok, és háromról ötre a
gyilkossági kísérletek száma, illetve 25-ről 21-re csökkent azon
esetek száma, amikor nemi erőszak miatt tett valaki feljelentést
a rendőrségen.
A beszámoló értelmében 14 százalékkal csökkent a lopások
száma, viszont 9 százalékkal több csalást jelentettek. A fegyvertartás terén 122 bűncselekményt jegyeztek, aminek következtében 88 halálos, illetve nem halálos fegyvert, 202 töltényt,
valamint 75 kg pirotechnikai tárgyat koboztak el. Maros megyében háromezer fegyvertulajdonost tartanak nyilván, akiknek több
mint hatezer halálos, illetve nem halálos fegyver van a birtokukban.

Kanyarójárvány

Élővilágok születőben

(Folytatás az 1. oldalról)
időszaka. Ezeket a programokat rendszerint a 6–12 éves korosztálynak hirdetjük meg, de minden alkalommal
jönnek kisebbek is, akiket szintén szívesen látunk. Idén több szülő vett
részt az együttléteken, mint a korábbi
években.
A gyerekek munkáját Sinka Balogh
Zoltán önkéntes – a korábbi múzeumpedagógiai programok lelkes irányítójának, Szombath Zoltán restaurátor,

preparátornak az unokája – is segítette.
Az asztaloknál szorgoskodók között nem volt nehéz felfedezni az ismerős arcokat. A 12 éves Mira és
öccse, Dávid Magyarországon élnek
szüleikkel, de a nyár mindig hazahozza őket a nagyszülőkhöz egy-két
hétre. Ilyenkor sosem hagyják ki a
múzeumi programokat. Mira még kisóvodás volt, amikor édesanyja nyolc
évvel ezelőtt elhozta a legelső tevékenységre.

Tudományos megfigyelések Csíkfalva átalakulásáról

Nincs akitől tanulni a föld szeretetét

Tizenhárom éve végzik nyári
gyakorlatukat Csíkfalván a marosvásárhelyi Sapientia EMTE
kommunikáció és közkapcsolatok szakos másodéves diákjai.
Az eltelt, nem rövid idő alatt
számos átalakulást figyeltek
meg a község társadalmi, demográfiai és infrastrukturális
jellemzőit tekintve.

Gligor Róbert László
Az egyetemisták nyári gyakorlatát
az elmúlt tizenhárom évben irányító
dr. Gagyi József adjunktus elmondta,
az első két év után a nyári gyakorlattal
egy időben szervezték a községben az
úgynevezett csűrszemináriumokat,
amelyek a hallgatóknak is szóltak,
azaz napi terepmunkájuk mellett esténként meghívott szakemberek előadásait is hallgatták, így a diákok
sokkal többet és intenzívebben tanulhattak, mint a kezdeti évfolyamok.
Azóta nagyot változott a környezetük is: kezdetben matracon aludtak a
hallgatók az iskolában, akkor még
nem volt vendégház a községben,
mára már minden feltételük megvan
az ottléthez a Tündér Ilona vendégház
révén. Kezdetben az önkormányzat
sem támogatta őket, ez időközben változott, kezdték a munkájukat méltányolni, és anyagilag is hozzájárulni
ottlétük költségeihez; a csűrszemináriumokat minden évben a polgármester nyitja meg.
Ugyanakkor a falu is megváltozott:
az elején tehéncsordát hajtottak az
utcán reggel és este, a hallgatók pedig
érdeklődéssel követték, ma azonban
nem vonul már állatcsorda. Sok idős
gazdálkodó ember volt, ezek már kiköltöztek a temetőkbe, nincs akitől tanulni a föld szeretetét, a munka
becsületét, de az sincs, aki a régi gazdálkodásmódról mesélne. A fiatalok
életkörülményei is megváltoztak, a
földhöz, a birtokhoz való viszony átalakult, már távolról sem annyira fontos nekik ez, mint az időseknek volt.
A gazdálkodás átalakult, a birtokviszonyok koncentrálódnak.
Érdekes volt megfigyelni a helyiek-

Gagyi József tizenhárom éve vezeti a községben zajló kutatásokat

nek a Nyárádhoz fűződő viszonyát is:
míg évszázadokig része volt kultúrájuknak, meséikben, énekeikben
benne volt a kis folyó, mára hirtelen
nemcsak zavaros lett a Nyárád, hanem
szennyezett is, ahová nem érdemes
fürödni menni, mert megbetegedhet
tőle az ember. Pedig ez orvosilag
nincs igazolva, az emberek véleménye mégis megváltozott. Amíg régen
ide jártak vízért szárazság idején, itt
mostak, kendert áztattak, állatokat fürösztöttek, mára jobbára csak melankóliával gondolnak azokra az időkre:
a Nyárád nem része a megváltozott
életmódú munkásembernek sem.
Az életkörülmények is megváltoztak, s vele együtt az emberek kapcsolatai és kommunikációja. Az internet
megjelenésével, majd olcsóvá válásával a fiatalok, de a középkorú nők is
másként kommunikálnak, míg a középkorú férfiaknál ez kevésbé változott, ők ma is főleg a kocsmában
találkoznak egymással, beszélik meg
a világ dolgait, nem használnak internetet. Az idősek régen a tévét, rádiót
és újságot kedvelték mint hírforrást,
náluk ez ma is hasonlóan jelen van,
csak kisebb mértékben. A fiatal nemzedékek viszont a mobil- és ma az

Több mint kétszázezer gyermek nincs beoltva

Romániában 225 ezerre tehető azoknak a 9 hónapot betöltött, de 9 évesnél fiatalabb
gyerekeknek a száma, akiket
nem oltottak be kanyaró ellen
– jelentette csütörtökön az
Agerpres hírügynökség az
egészségügyi minisztérium
jelentését ismertetve.

A kanyarójárvány további terjedése érdekében megyei szinten létrehozott bizottságok csaknem 2300
olyan települést azonosítottak or-

– Amikor a nagyvakációban Marosvásárhelyre készülünk, a lányom már
említi is a múzeumi délelőttöket. Mindig nagy élmény itt lenni a gyerekeknek. Leginkább a kézműveskedést
szeretik, az elkészített alkotásokat ki
is állítjuk a gyulai otthonunkban – mesélte Varga Enikő, akitől azt is megtudtuk, hogy az évek során talán a
régészkedés és a jégkorszakos foglalkozás maradt meg a legélénkebben
Mira és Dávid emlékezetében.

szágszerte, ahol fennáll a kanyarógócpontok kialakulásának kockázata. A szaktárca szerint többnyire
romák lakta településekről van szó,
ahol nincsenek háziorvosok. Ezeken a településeken oltási központokat létesítenek. Országszerte
mintegy ezer ilyen központ alakul,
amelyekben 1929 orvos és 2080
egészségügyi asszisztens lát el szolgálatot. A jelentés szerint a járvány
a Kolozs és Beszterce megyei roma
közösségekből indult, ahova a vírus

korábban Olaszországban és más
nyugat-európai országokban már
azonosított törzse okozott fertőzést.
A minisztérium jelentése rávilágít az országos oltási program néhány gyenge pontjára is. Ezek közé
sorolja, hogy nem létezik tartalékkészlet járványok esetére, és hogy
nem különítenek el költségvetést a
közbelépésre vészhelyzetben, hogy
nincs ilyen helyzetekre felkészített
személyzet, sem egységes eljárás,
amely ilyenkor alkalmazandó.

Fotó: Gligor Róbert László

okostelefonok elterjedésével egy teljesen más kommunikációs világot
élnek meg, már televíziót sem néznek,
hanem az interneten követik a híreket.
2004 óta nagyot változott a falusi
közösség, más a világlátása és tapasztalata, eltűntek az idős mesélő emberek, akik saját életüket nagyon jól
élték meg, hasznosak voltak társadalmuknak, és lehetett tőlük tanulni.
Azóta már egy teljes generációváltás
történt – vonta le a következtetéseket
Gagyi, aki elmondta: továbbra is vizsgálják a község átalakulását. Infrastruktúra szempontjából is nagy a
változás, hatalmas községháza és
egyéb közintézmények épültek-bővültek, és megjelent a községben egy
új társadalmi, közjót szolgáló intézmény, a helyi önkéntes tűzoltóság,
amely a közösséget is szervezi, építkezik és vészhelyzetekben bizonyít.
Egy dolog nem változott 2000 óta: a
polgármester személye – zárta le viccesen a beszélgetést a kutatásokat irányító dr. Gagyi József, aki a község
életének átalakulását is tüzetesen és
tudományosan feldolgozta a kommunista-szocialista diktatúra hatalomra
lépésétől 1990-ig.

Florian Bogod egészségügyi miniszter – akinek két hete egy kormányülésen
Mihai
Tudose
miniszterelnök a sajtó jelenlétében
adott ultimátumot a kanyarójárvány
elleni hatékonyabb fellépésre és a
lakosság átoltottsági szintjének növelésére – öt olyan megye tisztifőorvosának leváltását kérte, ahol a
gyerekek fele sem kapta meg a kanyaró elleni oltást.
„Az a szülő, amelyik elutasítja az
oltást, gyermeke életét veszélyezteti. Amikor egy szülő valójában
halálra ítéli gyermekét, nem tudom,
milyen mértékben lehet még szülői
jogokról beszélni” – jelentette ki
Tudose. A kormányfő ultimátuma

nyomán az egészségügyi hatóságok
országos médiakampányt indítottak, amelyben arra biztatják a szülőket,
hogy
oltassák
be
gyermekeiket.
Romániában eddig országszerte
8246 igazolt kanyarós megbetegedést jelentettek a betegség tavaly
februári megjelenése óta, közülük
több mint hatezren idén kapták el a
kórt. A járvány az ország teljes területére kiterjed, és eddig 32 halálos
áldozatot követelt. A legtöbben Románia nyugati megyéiben kapták el
a kanyarót: Temes, Krassó-Szörény
és Arad megyében is meghaladja az
ezret a kanyarós megbetegedések
száma. (MTI)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1291. sz., 2017. július 29.
Füst Milán

Az elhagyott vadász

A szellem: Erre repült a fiam, s te egy mogyoróhéjjal agyonütötted.
Ezért lakolsz. (Ezeregy éj.)
Mikor még a nádi vizekben tanyáztam,
S lélek a ringó nádakon hintáztam,
S boldog, vídám lélek ropogtattam nádi mogyorót:
Történhetett vélem e nagy baleset.

Kassák Lajos alkotása. 50 éve, 1967. július 22-én hunyt el a Kossuth-díjas író, költő, műfordító, képzőművész

Azóta boldog vagyok, hogyha beborúl,
S ha esni kezd, a szívem felderűl,
Lámpát gyújtok s púposra görbűlve hallgatom:
Hogy’ esik az eső!
Hogy kotyog kinn a csizma s kopog a kő:
Mennek a vadászok a hideg erdőbe.

Kotyog a csizma és kopog a kő,
Sárgúl odafenn az erdő teteje!
Hajrá! Fel a vaddisznóra a csúcsok felé!
Hajrá! Át a völgyeken, vad-füvön, úti lapún!
Hajrá! Át a vizeken, patakon, csöndes esőn!…

...Nekem nagyobb öröm űlni idelenn!
Lenni elhagyottan s olyan egyedűl:
Hogyha hideg kezemet véletlen’ megfogom
Megborzongok s ijedten, mint az őrült
Körülfutok három-négyszer a szobában.

Lenni egyedül, hallgatni az esőt,
Örülni a rossz időnek s ami másnak kín:
Adtad a bölcsőben nékem, istenem!
Tűrök és várom: a felleg
Egyszer csak meghasad s az üdvösség
Sárga tüze az elhagyott vadásznak
Szivére sugárzik.

50 éve, 1967. július 26-án hunyt el a Kossuth-díjas író, költő, drámaíró,
esztéta, a magyar szabadvers megteremtője.

Zajlik a 9.
Csíkszeredai Nemzetközi Dzsesszfesztivál

Elkezdődött a Csíkszeredai Nemzetközi
Dzsesszfesztivál, négy nap alatt 77 fellépőt
hallhatott, illetve hallhat a szemle közönsége.
Köztük a világhírű basszusgitáros-énekes Richard Bonát – közölték a szemle szervezői.

A kilencedik alkalommal megszervezett négynapos
rendezvénysorozatot a csíkszeredai Mikó-várban tartják e hét folyamán: a koncertsorozat csütörtökön kezdődött és vasárnap ér véget. A szemlén tizenegy
nemzet tagja lép fel, tíz koncert, három előadás, négy
jam session és öt előzetes koncert alkotja a fesztivál
műsorát.
Az Egyesült Államokban élő kameruni származású
Richard Bona és bandája, a Mandekan Cubano mellett
a romániai Off-line Trió, a magyarországi Balogh Roland és a Finucci Bros Quartet, a Tátrai Trend, valamint
a szlovákiai Bratislava Hot Serenaders is koncertet ad.
Csíkszeredán kívül lesznek koncertek Székelyudvar-

helyen és Marosvásárhelyen is. Ez utóbbiról korábban
már írtunk, mint július végi, rendkívüli koncertekről:
július 28-án a Jazz Clubban fellépett a Zoohacker Feat.
Lylit, július 30-án, vasárnap este kilenctől pedig a Tátrai Trend, Tátrai Tibor gitároslegenda fog koncertezni
Marosvásárhelyen.
Csütörtökön, a fesztivál nulladik napján Hargita
megyei együttesek léptek fel. Gyerekeknek is szerveznek foglalkozásokat, amelyek révén bevezetik őket a
dzsessz világába, de más kísérőprogramok is vártákvárják a kisebbeket.
A szervezők remélik, hogy a fiatal közönséget is be
tudják vonzani, ezért meghívták a fesztiválra azt a tizenhárom tagú együttest, amelynek egyik előadója a
Parov Stelar volt énekesnője.
A rendezvénysorozatot három barát indította 2009ben. Daradics Karina, Daradics Róbert és Szilágyi
(Folytatás a 4. oldalon)
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Zajlik a 9.
Csíkszeredai Nemzetközi Dzsesszfesztivál

Habfodros ruhában egy tündérleány libeg a teli-/ hold előtt. Nyomában kaffogó kutyák s egy/
karja-lába kalimpáló pojáca. Égi
színjáték, tán sanda/ jósjelek, de
nincs kedvem firtatni: vészt hoznak-e vagy/ bolondórát. Lila köd
borong a távoli/ hegyélen, azon túl
pedig egy-egy kósza/ pillanatra felrémlik a Tátra. Ott éltek/ őseim,
konok cipszerek, szőttes-szövők,
bányászok, óra-/ művesek. (Szepesi
Attila). Bárhogy is van, énbennem
sokkalta erősebben élt a másik
Szent Anna, akinek bőrét szaggatta
a kapzsi fivér ostora, s káromlására
beszakadt alatta a föld. Mifelénk
sok legenda szólt a földindulásról,
isten, hol ennek, hol amannak a bőrébe bújva gyakorta átrendezte a
tájat is. Nagyanyám szerint most
épp egy nép bőrébe bújva rendez-

geti. Anyám ilyenkor, minthogy az
aforizmáit mindig neki szánta, neki,
aki a származásával, a selejtes ölével a családi tájat karistolta szét,
össze-összerezzent, de nem válaszolt. (Király Kinga Júlia). Besurrantak az emeleti étkezőbe, de csak
a nagyvadakra vadásztak, leginkább
zakuszkás- és házipástétomos, házitepertős borkánokra, lesütött húsokra, amelyekből sokáig lehetett
lakmározni. S habár ismerték a
bentlakás minden rejtekhelyét, titkos kajaforrását, meglágyítható női
keblét, abban mind a ketten egyetértettek, hogy Ábel szekrényénél
nincs tökéletesebb kajabánya az
egész bentlakásban, talán az egész
világban sem. (Tamás Dénes). Milyen is volt Anyám/ Törlök egyet az
idő ablakán/ Alig érve a felülethez/
Én a holtomig furcsa szerzet// Míg
ég és föld között huzatoltak/ Viharzó és csendes lelkek/ S angyalok
alkonyt kutyagoltak/ S versbe préselt ó-szerelmek// Dobogtattak meg
szívet pillát/ Köztünk Anyámnak

(Folytatás a 3. oldalról)
Nóra egy családias hangulatú kis fesztivál megszervezését tűzte ki célul, a rendezvény mára a régió legjelentősebb dzsesszfesztiváljává nőtte ki magát. A
jelenlegi szemlét az általuk létrehozott Mini Jazzfesztivál Egyesület szervezi egy kissé nagyobb létszámú
csapattal és nagyon sok jó ember támogatásával.
Kedves, családias hangulatú fesztivál, amelyet egy
kisvárosban szerveznek meg, innen adódik a „mini”
jelző, ami mára már a fesztiválhoz nőtt, bár közben
nemzetközi és közismert lett a rendezvény.
A fesztivál célja, hogy hagyományt teremtve hirdesse az élő zene fontosságát, és azon belül az egyik
legnehezebb, legszebb műfajét, ami nem más, mint a
dzsessz. Továbbá a fesztivál helyet ad a műfaj hazai
előadóinak a bemutatkozásra, ugyanakkor igyekszik
egyre több külföldi zenekart és stílust bemutatni a közönségnek. Mindezzel a különböző kultúrák közötti
párbeszédet is szolgálja, ugyanakkor megpróbálja bebizonyítani, hogy mindenki szereti a jazz valamelyik
árnyalatát, hisz az egyik legszínesebb zenei műfaj,
amely szinte mindenhol jelen van körülöttünk – írják
bemutatkozójukban a szervezők.
A mai és holnapi programot pedig az alábbiakban
olvashatják.

lelke vibrált/ Kék szemű volt alacsony kissé/ Mindenkié és most a
nincsé. (Nagy Attila). Néha olyan
erősen ver a szívem, amikor nézem,
hogy arra gondolok, hallania kellene. Vagy legalább érezze, úgy
ahogy én. De ez csak fekszik a
hátán és a mennyezetet bámulja,
mintha onnan várná valami vagy
valaki érkezését. Pedig ott fent
aztán tényleg nincsen semmi. Nem
tudom mit tegyek, tanácstalan vagyok, és minél jobban kiismerem,
félek, hogy visszautasítana. Valamikor sokat kiabáltam, és igen hevesen
reagáltam le a dolgokat. Mostanában
sokat gondolok arra, hogy azért nem
hallok semmit, mert már nem ehhez
a világhoz tartozom. (Orkesztra
Gabó). Molter állítólag nyers őszinteséggel beszélt arról, hogy a felvidéki magyar irodalom fejlődését
nagyban gátolja a dilettantizmus elterjedése és a túlzott rétegződés, amit
– úgy tűnik – mások részben vitattak. Tamási sokat sejtetően hallgatott, figyelte a kibontakozó élénk
vitát, végül, mivel megszólították,
kis hatásszünetet tartva a következőket mondta: „Úgy látszik, én mégsem vagyok politikus természet…
Mert ha politikus természet lennék,
már négyszer-ötször felugrottam
volna a helyemről, s beleszóltam
volna magam is a vitába. De én csak
hallgattam, s szívtam szivaromat…
Most is csak azért szólalok meg,
mert kíváncsi vagyok, hogy mit
fogok mondani…” (Seres Attila). A
szörnyűségek után folytatódott a katonai kiképzés. Megkezdődött a katonák önkéntes beszervezése a
Hunyadi és a Szent László hadosztályokba, a Szálasi hadseregébe.
Kedvező feltételekkel csalogatták az
újoncokat: új ruha, jobb étkeztetés,
dupla zsold, dupla cigarettaadag és
mindenféle kedvező ellátás. Nekem
ez gyanús volt. Este elmentem a
tiszti laktanyához és felkerestem
Szántó Ferenc hadapród őrmestert,
aki akkor az étkezde főnöke volt,
hogy kérjem ki a véleményét. Ő volt
az, akivel együtt utaztunk Csíkszeredából Sopronig és nagyon megbízható és jóindulatú embernek
ismertem. Érdekelt a véleménye,
hogy szerinte jelentkezzek-e a hadseregbe vagy sem. Rögtön lebeszélt
erről és felvilágosított, hogy ott majd
német ruhába fognak öltöztetni és
„ha szembekerülünk az oroszokkal,
úgy agyonlőnek, mint a kutyát” –
mondta. (Lukács Antal). Székelyföld,
2017. július.
KNB

Július 29., szombat: 10:30 – 13:00 óra – Let’s Play
with Jazz – interaktív zenés foglalkozás gyerekeknek.
14:00 – 15:00 óra – Zenetörtenet a dobok nyelvén –
előadás felnőtteknek Bordás József vezetésével. 17:45
– 18:00 óra – programismertető. 18:15 – 19:15 óra – A
marosvásárhelyi dzsesszverseny győztesei. 19:30 –
20:45 óra – Balogh Roland – Finucci Bros Quartet
(HU). 21:30 – 23:00 óra – Bratislava Hot Serenaders
(SK). Utána jam session/Ólommadár. 21:00 óra – Zoohacker Remake Orchestra feat: Lylit (ex-Parov Stelar
Band) & Random Trip (HU-AT) – Gyergyó, Tarisznyás Márton Múzeum.
Július 30., vasárnap. 10:30 – 13:00 óra – Let’s Play
with Jazz – interaktív zenés foglalkozás gyerekeknek.
14:00 – 15:30 óra – A jazz vajon mi – előadás, élő rádióműsor Ila Gábor vezetésével. 18:00 – 19:00 óra –
Jazz&Vine – Borkóstoló dzsesszzenével fűszerezve.
18:45 – 19:00 óra – programismertető. 19:00 – 20:30
óra – Richard Bona & Mandekan Cubano – (USA –
CM – CU – MX – ES – VE). 21:00 – 22:30 óra – Zoohacker Remake Orchestra feat: Lylit (ex-Parov Stelar
Band) & Random Trip (HU-AT). Utána jam
session/Ólommadár. 21:00 óra – TÁTRAI Trend (HU)
– Marosvásárhely, Jazz&Blues Club. (knb.)

Újabb film a boszniai háborúról

A boszniai háborút feldolgozó
filmben játszik a közeljövőben
Tom Hardy brit színész – közölte
értesülését a Nezavisne Novine
című boszniai újság a honlapján
szerdán. A My War Gone By, I
Miss It So (A háborúmnak vége,
annyira hiányzik) című film Anthony Loyd angol újságíró és haditudósító azonos című könyve
alapján készül. Az 1999-ben megjelent kötet az egykori haditudósító életéről, a hadseregben
szerzett tapasztalatairól, valamint
az 1992–1995-ös boszniai háború
hadszínterein töltött időszakról és
az ottani benyomásokról szól.
A történet szerint a világban a
helyét kereső 26 éves főszereplő
az alkohol- és droghasználatot egy
másik függőségre, a hadszíntér adrenalinjára cseréli. Tom Hardy számára nem lesz idegen a harctéri
szerep, korábban Az elit alakulat
című második világháborús sorozatban is megjelent, a legutóbb
pedig a múlt héten bemutatott
Dunkirk című háborús történelmi
drámában játszott. A színész sze-

rint a boszniai háborúról szóló film
egy brutális és érzékeny történet,
amely a függőségről és a háborús
tapasztalatokról szól. „Anthony
(Loyd) története a szavaival és a
tapasztalataival is megérintett, és
úgy gondolom, fontos hangot és
fontos történetet közvetít” – fogalmazott Hardy.
A filmet Gavin O’Connor rendezi, akit a közönség például A
könyvelő című, Ben Affleck főszereplésével készült film készítőjeként ismerhet, de dolgozott már
együtt Tom Hardyval is a Warrior
– A végső menet című moziban.
Az 1992-1995-ös boszniai háborúról – amelyben mintegy
százezren vesztették életüket, és
több mint egymillió embernek kellett elhagynia otthonát – az utóbbi
több mint két évtizedben számos
film készült, saját értelmezésben
mutatta be az ott történteket többek között Angelina Jolie, Emir
Kusturica, Michael Winterbottom,
John Moore és Fernando León de
Aranoa is.
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Szeptember 8–10. között tartják
Gyergyószentmiklóson a Nemzetközi
Örmény Diaszpóra Fesztivált.
Az esemény azért jelentős, mert 380
éve ezelőtt telepedtek le Gyergyószentmiklóson az örmények, és 300 éve költöztek Szent Lázár szigetére a
mechitarista szerzetesek – a rend első
főapát érseke a gyergyói Ákontz-Kövér
István, később erzsébetvárosi mechitarista házfőnök volt, akinek emlékét
méltatlan módon nem őrzi a város, és
Erdély sem. Erdélyi premierként a fesztiválon mutatja be a budapesti Urartu
Színház a genocídium 100. évfordulójára rendezett Musa Dagh című musicalt, ráadásként pedig a korábbi,
Aznavour című musicalt. A rendezvény
programját az alábbiakban olvashatják.
Szeptember 8-án, pénteken délután 5
órakor a 380 éves betelepedés emlékére
felavatják az örmény khacskart (örmény emlékjelet), amelyet a marosvásárhelyi egyesület ajándékba kapott
Budapestről, és a városnak adományoz.
Ekkor írja alá Hargita megye tanácselnöke és Lorj örményországi megye a
testvérkapcsolati szerződést, és avatják
fel az örmény közösségi házat. Este 7
órakor a budapesti Urartu színház a
város főterén kihelyezett szabadtéri

Nemzetközi Örmény Diaszpóra Fesztivál

színpadon bemutatja az Aznavour c.
musicalt.
Szeptember 9-én, szombaton délelőtt
10 órakor erdélyi nemzetiségi vásár lesz
a város főterén, ahol erdélyi örmény kereskedők és más nemzetiségek vásárosai is (szász, román, cigány, székely)
bemutatják portékáikat. 12 órakor a szabadtéri színpadon erdélyi nemzetiségi
kultúrműsor lesz – azok a nemzetiségek
lépnek fel egy-egy 15-20 perces műsorral, akik az örmények betelepedésének
idején itt éltek. Lesz örmény, magyar,
székely, cigány, görög, szász és zsidó
műsor. 18 órakor tombola és konyakkóstoló, 19 órakor pedig az Urartu színház bemutatja a Musa Dagh című, nagy
sikerű musicalt.
10-én, vasárnap délelőtt 11.30 órakor
Kövér László házelnök felavatja
Ákontz Kövér István emléktábláját az
Ákontz Kövér-ház falán. 12 órakor Jakubinyi György érsek koncelebrálja az
örmény szentmisét, 14 órakor pedig
churutfesztivál kezdődik a közösségi
ház udvarán, ahol örmény szakácsok
művét lehet kipróbálni, és ha minden
igaz, a zsidó szakácsmesterek is főznek
egy kóser ételt – áll a Marosvásárhelyi
Örmény–Magyar Egyesület (MÖMKE)
közleményében. (Knb.)

5

A Szépség és a Szörnyeteg – 500. turnéelőadás Drezdában

Túl van az 500. turnéelőadáson a Budapesti Operettszínház A Szépség és
a Szörnyeteg című produkciója, amelyet 2011 óta játszik német nyelvterületen a magyar társulat.

Lőrinczy György, az operettszínház főigazgatója az MTI-nek elmondta, hogy az
500. turnéelőadás vasárnap volt a drezdai
Semperoperben, ahol telt ház előtt játszották
a musicalt, és a közönség állva ünnepelte a
társulatot.
Mint felidézte, annak idején szoros nemzetközi versenyben nyerték el a Disney-től A
Szépség és a Szörnyeteg című musical játszási jogát Európa német nyelvterületein. A
musicalt az elmúlt hat évben Németország
mellett Ausztriában és Svájcban adták elő, és
a nagy musicalközpontokban, Hamburgban,
Berlinben és Bécsben is sikerrel mutatták be.
Hozzátette: külföldön 700 ezer néző látta
a darabot, amelyet a több mint 300 magyarországi előadás közönségével együtt összesen
csaknem egymillióan láttak már.
Hangsúlyozta, hogy a Magyarországon
2005-ben bemutatott, Böhm György rendezte
musicalt külföldön is jól fogadták. A kritikákban általában kiemelik, hogy ugyanolyan
profi az előadás, mint a nyugati produkciók,
és érződik, hogy összeszokott, lelkes társulatról van szó. Túri Erzsébet különleges jelmezeit, Duda Éva koreográfiáját és a
színészek kiejtését is dicsérik – mondta Lőrinczy György, megjegyezve, hogy a turnée-

Khacskar valahol Örményországban

százan utaznak az előadással. Az érdekességek között említette, hogy a híres vacsoraképben,
amikor az evőeszközök és a tányérok
lőadásokra külön szereplőválogatást tartot- tor készíti fel az előadásokra. Kiemelte, hogy
is
életre
kelnek, egy herendi étkészlet jelenik
tak, és a színészeket német nyelvű korrepeti- a produkció teljes stábja magyar, több mint
meg, amit nagyon szeretnek a nézők.
Az előadást, amelyet amerikai-német-magyar koprodukcióban mutat be az operettszínház, a magyar színházi élet legnagyobb ilyen
vállalkozásának nevezte Lőrinczy György.
„Nem hiszem, hogy van más előadás, amit
ötszázszor játszottak volna külföldön” –
mondta, hozzátéve, hogy a turnésorozat 2018
februárjáig mindenképp folytatódik, Drezda
után augusztusban Linzbe utaznak, télen
pedig Kölnben és Frankfurtban játsszák a darabot.
A szerződést ők is és a német koprodukciós partner is a BB Promotion is szeretné
meghosszabbítani, de a tárgyalások még folynak, mert a történet új filmváltozatának bemutatása új helyzetet teremtett a jogok
tekintetében. A musicalt a következő szezonban nem játsszák Budapesten, de tervezik,
hogy még műsorra tűzik.
Alan Menken, Howard Ashman és Tim
Rice musicaljében a német nyelvű turnén
Szörnyetegként Barkóczi Sándor, Homonnay
Zsolt és Szentmártoni Normann, Belle, a
Szépség szerepében Jenes Kitti, Füredi Nikolett, Kisfaludy Zsófia és Fekete-Kovács Vera
látható. Gastont Németh Attila, Szentmártoni
Normann és Magócs Ottó kelti életre. Az előadás zenei vezetője Makláry László, díszlettervezője Rózsa István. (MTI)

Alice Coopernek 40 év után jutott eszébe, hogy van egy Warhol-képe

Alice Cooper amerikai rockénekesnek
több mint negyven év után jutott
eszébe, hogy annak idején ajándékba
kapott egy vélhetően dollármilliókat
érő Andy Warhol-képet, amely egy
rakás turnékellék között vészelte át
az elmúlt évtizedeket.

A Little Electric Chair című, villamosszéket ábrázoló vörös selyem szitanyomatot,
amely Warhol Death and Disaster című sorozatának része, felgöngyölve és egy képtartó
hengerbe téve találták meg egy raktárban az
1970-es évekből származó színpadi kellékekkel együtt. Warhol egy hasonló alkotása 10,5
millió dollárért kelt el 2014-ben a Christie’s
egy New York-i aukcióján.
Cooper és Warhol az 1970-es években találkozott és kötött barátságot. Cooper, valódi
nevén Vincent Furnier, ekkor költözött New
Yorkba akkori barátnőjével, a néhai Cindy
Langgel. A párt a híres Studio 54-ben mutatták be Warholnak – írta a BBC News.
„Akkoriban minden a rock ’n’ rollról szólt,
semelyikünk nem figyelt semmire. A kábítószer és az ivászat kavargó örvénye volt az az
időszak” – mondta Shep Gordon, aki immár

több mint negyven éve Cooper menedzsere.
Lang, aki Warhol Interview című magazinjának a borítóján is szerepelt, később megkérte Gordont, hogy vásárolja meg az ő
nevében a Warhol-képet nagyjából 2500 dollárért. Lang születésnapi ajándéknak szánta
az alkotást Coopernek.
„Alice azt mondja, hogy emlékszik egy
párbeszédre Warhollal a képről. Úgy véli,
hogy a beszélgetés valóban megtörtént, de
nem merne a Bibliára megesküdni” – mondta
Gordon. Miután részleteiben sikerült visszaidéznie a néhai pop-art művésszel folytatott
beszélgetést, Cooper gyanítani kezdte, hogy
valami igen értékes tárgy van a tulajdonában,
ezért megpróbált minél többet felidézni abból
az időszakból.
Végül aztán a zenész édesanyja segített
megfejteni, hogy hol lehet a kortárs műalkotás. „Beszéltünk Alice anyukájával, aki azt
mondta, hogy szerinte még mindig raktárban
lehet az alkotás” – idézte fel Gordon, hozzátéve, hogy nagyjából hat hónapba telt, mire
átfésülték a raktárt, ahol egyebek között egy
villamosszék-utánzatot is találtak.
Gordon szerint az 1970-es évek elején nem
tulajdonítottak különösebben nagy értéket a

műnek. „Andy Warhol akkor még nem az az
Andy Warhol volt” – jegyezte meg a menedzser.
A kép eredetiségét a Warhol-szakértő Richard Polsky is megerősítette. „Látni kellett

volna Alice arcát, amikor Richard Polsky elküldte, hogy mennyi a kép becsült értéke. Leesett az álla, és rám nézve azt mondta: Most
szórakozol? És ez az én tulajdonomban
van!”. (MTI)
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Török Sophie

Majthényi Flóra százéves

(Folytatás július 22-i lapszámunkból)
A hivatalos közvélemény szerint azért váltak el, mert egyrészt Tóth Kálmán lírája a házasságban elapadt, de főként mert Flóra
»zavartalanul akart áldozni utazási szenvedélyének«. Flóra ez időtől kezdve meghalt a

A Kesselőkeői báró és nemes Majthényi család címere

világ számára, – ha ifjúkorában a híres
Hölgyfutár kolumnákat szentelt is a tündéri
költőnő dicsőítésére és színes cikkeket, ha
»közkedveltségű költőnőnk itt és ott megjelent, általános figyelmet gerjesztve», – az elvált Flórának se barátja, se nyilvánossága
nem volt többé. Későbbi életéről csak magánlevelek és naplók tájékoztatnak s még néhány
élő tanú. Veres Szilárdka, az egykori barátnő
életrajzában még többször emlegeti dicsekedve Tóth Kálmán látogatásait, de Flóráról
ekkoriban már úgylátszik sikk volt mélységesen hallgatni.
Flóra bátyja, Fernand, ki holtig tartó szerencsétlen szerelmét hosszú naplóban kesergi
el, mellékesen Flóra sorsáról is tájékoztat:
»cselekvőleg szereplék húgom s férje közti
viszályok kiegyenlítése körül, mi habár nem
sikerült, de legalább azon térre vezettem
ügyeiket, hogy a szenvedélyesség lecsillapodott. És ami leginkább feküdt szívemen, hogy
húgom gyermekétől elszakítva ne legyen, de
anyai jogai tiszteletben tartassanak. Mindez
meglehetősen kimeríté türelmemet«. E napló
később beszámol, hogy Flóra nemsokára
svájci hegyek közé vihette boldogan ugrándozó fiacskáját, de ez csak ünnep volt, a kis
Tóth Bélát közös megegyezéssel papi intézetben nevelték. Flóra öreg édesanyjával a császárfürdői örökölt kis lakásban élt, apjuk a
vagyon roncsait is elvesztve, öngyilkos lett,
s Fernand, Flóra utolsó védelmezője is hiába
kísérletezve a szerencsével, a tengerbe ugrott
egy genovai toronyból. Flóra ebben az időben
már nem írt verseket, mint ünnepelt ifjúkorában, tárcákat s beszélyeket küldözget a lapoknak, s fennmaradt szemérmes leveleiben
rövid, büszke és félénk célzásokkal sürgeti
honoráriumát, az irodalom nyilván már nem
a hírnév és siker boldogító fényűzése számára, hanem keserves kenyérkereset. A világ
csak Flóra engesztelhetetlen haragjáról tud, s
hogy a nagy költőt a társadalom megbotránkozására elhagyta – és amikor Tóth Kálmán
jubileumán az egész ország ünnepelte, egyetlen száj, egyetlen toll sem emlékezett a feleségéről, még a hozzá írt verseket is Tóth
Kálmán újabb szerelmének, Erzsikének ajándékozta a korabeli kritika. Tóth Kálmán halálakor mint különös érdekességet említi
egyik lap, hogy »a betegség hírére megjelent
az eddig engesztelhetetlennek hitt Flóra és
két éven át türelmesen ápolta a szélütéstől te-

hetetlen beteget«. De hogy milyen volt Flóra
engesztelhetetlensége, megvilágítja egy levél,
melyet Tóth Kálmán nem sokkal betegsége
előtt írt: »nőm, ki 8 nyelven ír, s beszél, angolra fordította novelláimat…« – mert Flóra,
míg a világ holtként bánt vele, a megélhetés
gondjai közt még a gyűlölködés fényűzésének sem élhetett többé, s az irodalomból
mindjobban kikopva a fordítók
nehéz kenyerére szorult. Tóth
Kálmán már dicsőségének ormain jár, dalaitól zeng az ország,
s dagályos frázisaitól máig sem
tisztult meg a népszerű irodalom, szerelmes nők vetélkednek
érte, s a nemzeti babér mellett új
szerelmek nyitnak számára. (…)
Birtokomban van néhány levél,
ugyanebből az évből, amit Flóráék öreg szolgája írt fel Budára,
e naiv sorok kísérteties képet
adnak a pusztulásról és tehetetlen kétségbeesésről, melyben
Flóra élt. Minden mondat új csapásról ad hírt, hogy »a gazdák öt
forintot sem adnak a földért,
mert kidobolták, hogy minden le
van foglalva és mi legyen a kutyákkal, mert eddig a magáébul
kenyérrel tartottam, de az is fottán van és nem hoznak már se fát, se gallyat,
mert az erdőrül is el vannak tiltva Nagyságtok, a veres macska megdöglött, idehaza nin-

Majthényi Flóra

csen semmi baj, a bérlő úr disznóólnak használja a kocsiszínt, a hintót a tyuka összecsúnyázta, legjobb egészséget kívánok, kezeket
csókolom mindnyájuknak, különösen nagyságos Béla úrfinak«.
Mikor Tóth Kálmán meghal, Flóra már beteges anyját is eltemette, fia 24 éves s már

híres újságíró, s most végre harc nélkül az
övé! Mégsem maradnak együtt, Tóth Béla
Törökországba megy, Flóra Spanyolországba, s a Szentföldre, az anyaság örömét se
adta neki a sors! A fiú rajongva szerette a hírneves apát, s megdicsőültként emlegette, de
anyjáról sohasem vagy csak kelletlenül beszélt. Flóra nem látta többé viszont fiát, legalább itthon nem. Mikor elszakadtak, még
szép nő volt s előkelő megjelenés, – s mikor
szörnyű bolyongásából harminc év múlva
visszatért, piszkos rongyokban, zavaros
rögeszmékkel, fia már három év óta sírban
pihent. Flóra csak hónapok múlva értesül
gyermeke haláláról, ekkor levelet ír Légrády
Imrének, s a megboldogult hagyatéka felől
rendelkezik. Áhítatosan emlegeti nagy férjét,
kinek részletesen felsorolt emléktárgyait a
múzeumra hagyja, végül a hagyatékból némi
pénzt kér, mert súlyosan beteg, címe: poste
restante Jeruzsálemben, mert már lakása
sincs! Levelét így fejezi be: »fárad a képzelődésem, ezért zárom soraimat, őszinte üdvözlettel Majthényi Flóra«.
Három évig tartott, míg hazavergődött, valószínűleg kegytárgyak árusításából élt. Itthon öt évig szenvedett még, a harminc éven
át takarítatlan császárfürdői lakásban, amit takarítani ezután sem engedett, s ahonnan hatóságilag kirendelt tisztiorvos szállíttatta el a
Lipótmezőre; férges rongyait, teknősbékáját,
féltékenyen őrzött ládáját elkobozták, a ládában Tóth Kálmán műveit rejtegette, régi írók
dedikált arcképeit, s megszámlálhatatlan elhasznált színházi belépőjegyet... Mondják, a
téboly szörnyű dolgokba vitte, de megmaradt
utolsó levelei csodálatosképp korrekt, józan,
tárgyilagos és méltósággal formatisztelő írások.
És most, amikor születésének századik évfordulóján elbúcsúzunk tőle, nem tudnék
szebbet és méltóbbat, mint Kozma Andor 22
év előtti búcsúszavait idézni: »kegyeletesen
adom tudtára mindazoknak akiknek van szívük a magyar irodalomnak egykoron kedvelt,
utóbb feledésbe és boldogtalan sorsba merült
művelőjéhez is, hogy Majthényi Flórát, a költőnőt, egy szomorú gyógyintézet halottasházából szép csöndesen eltemettük…«

Támogatók:

Barabás Miklós litográfiája

Rádióelőadás a költőnő századik születésnapján. Megjelent a Nyugat 1937. 9. számában. (Olvasható az Elektronikus Periodika Adatbázisban)
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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
• Delgaz Grid
- 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.

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

A Mureş Insolvency SPRL, a marosvásárhelyi Termés utca 2. szám
alatti székhelyű Ilefor Rt. cégfelszámolója újabb
nyilvános árverésen
egy tömbben eladja az eladósodott cég alábbi javait:
– technológiai felszerelések, különféle gépek, berendezések, mérőműszerek.
Kikiáltási ár: 73.021,00 lej + héa.
– nyersanyagok, kikiáltási ár 3.047,75 lej + héa.
– félkész termékek, kikiáltási ár 7.847,75 lej + héa.
A javak teljes listája a felszámoló székhelyén és az UNPIR honlapján –
www.unpir.ro és www.smdamures.ro – tanulmányozható.
Az árverést 2017. augusztus 4-én 12 órától tartják a felszámoló székhelyén, és a javak értékesítéséig minden pénteken azonos időpontban
megismétlik.
Az árverésen azon jogi és/vagy magánszemélyek vehetnek részt,
akik/amelyek az árverés előtti napon legkésőbb 12 óráig garanciaként
kifizetik a kikiáltási ár 10%-át, a részvételi díjat és megvásárolják a feladatfüzetet. A garanciát az Ilefor Rt. marosvásárhelyi BCR-nél nyitott
bankszámlájára – RO53 RNCB0188034983280053 – kell befizetni.
Bővebb felvilágosítás a 0265/269-700 és a 0745-146-096-os telefonszámon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

NÉMETORSZÁGBAN MEZŐGAZDASÁGI, FIZIKAI BETANÍTOTT MUNKÁK (raktári, csomagolási,
szalag melletti munkák) és SEGÉDMUNKÁK. Alapfokú németnyelv-tudás szükséges. 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)

ÉPÍTŐIPARI CÉG keres TITKÁRNŐT és TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra várjuk. Érdeklődni lehet a 0365/430150-es telefonszámon. (19170-I)

VÁLLALUNK 15% kedvezménnyel ácsmunkát, bármilyen tetőkészítést, belső és külső javítást, szigetelést,
tetőfestést. Tel. 0757-388-134. (2598-I)

A MARIS PROD CARM KFT. alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓT Gyémánt piaci munkapontjára
és egy személyt ELŐKÖNYVELÉSRE a Március 8. utca 86/A szám alatti munkapontjára. Tel. 0745-609051. (19188-I)

A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara munkatársat keres KAPUSI, TAKARÍTÓI, GAZDASÁGI
MUNKATÁRSI/ KÖNYVELŐI és RENDSZERGAZDA ÁLLÁSOK betöltésére. Bővebb információk a
www.ms.sapientia.ro honlapon. (sz.-I)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁROKAT és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet, komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány (a futároknak).
Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon, 4062-es mellék. (60164)
PIZZÁST, KONYHÁST, FUTÁRT, PINCÉRT keresünk. Tel. 0755-387-474. (19189-I)

MAGYARORSZÁGRA, péksüteményes gyárunkba keresünk KOLLÉGÁKAT azonnali kezdéssel. Tel.
0757-827-291. (19192-I)

A marosszentgyörgyi DALAS BÁR (Transilvania u. 77/A – főút –, a fürdő sarkán, az aprozár mellett, a
körforgalomnál) alkalmaz sürgősen BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0754-256-036-os telefonszámon. (2736)

A November 7. negyedi NORDIC BÁR (az Unicnál) sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT vonzó fizetéssel.
Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (2736)

ROMÁN TŐKÉJŰ ÉPÍTKEZÉSI CÉG alkalmaz képesített KŐMŰVESEKET, ÁCSOKAT, VASBETONSZERELŐKET minimum 3 éves tapasztalattal. Az önéletrajzokat a következő faxszámon: 0265/266067, e-mailben az office@moragroind.ro címen vagy személyesen az 1848. sugárút 50/6. szám alatt
található irodánkban várjuk. (60170-I)

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

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(2481)
ELADÓ Nyárádmagyaróson 21,5 ár
beltelek. Tel. 0744-760-609. (2606-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2220)
VÁLLALUNK
bármilyen
munkát,
ácsmunkát, tetőjavítást, cserépforgatást,
csatornakészítést, tetőfedést Lindabból,
festést,
vakolást,
kerítésjavítást,
fakivágást. Tel. 0731-438-220. (2621)
ÁRUSZÁLLÍTÁST vállalok.
0760-423-495. (2636-I)

Tel.

MEGEMLÉKEZÉS

„Ami bennem lélek, veletek
megy, ott fog köztetek lenni
mindig. Megtalálsz virágaid
között, mikor elhervadnak;
megtalálsz a falevélben, mikor
lehull; meghallasz az esti
harangszóban,
mikor
elenyészik.”
Szívünk örök fájdalmával
emlékezünk
július
29-én
VARRÓ GELLÉRTRE korai
eltávozásának
15.
évfordulóján. Drága, szép emlékét
féltve őrizzük szívünkben.
Szülei és testvérei. (2381-I)

Fájó szívvel emlékezünk július
29-én drága jó édesanyánkra,
VASS VERONIKÁRA szül.
Csiszér, a kábelgyár volt
dolgozójára halálának első
évfordulóján.
Nézd, fenn az égen hogy
ragyognak
a
csillagok,
hullanak könnyeim, tudod,
hogy fáj nagyon, ha itt lennél,
kérdeznéd, mi bajom, csak
annyit mondanék, hiányzol
nagyon.
Fiai: Gyuri, valamint Attila
barátnőjével. (2720-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
BENDE BÉLA halálának 3
évfordulójára.
Soha
nem
feledünk. Szerető édesanyja
és testvére, Barni. (2734-I)

Fájó szívvel emlékezünk július 30án drága, szeretett egyetlen
gyermekünkre, VARGA ANDRÁS
BARNÁRA
halálának
7.
évfordulóján. Emlékedet őrizzük
egy életen át.
Könnyező szüleid, nagymamád.
(2741)

7

Szomorú szívvel emlékezünk
július 30-án VERES ISTVÁNRA (Cinci) halálának 5.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédmama, rokon,
özvegy SZŰCS ILONKA
szül. FEHÉR ILONA
betegség és türelemmel viselt
szenvedés után életének 87.
évében megtért a Teremtőhöz.
Temetése július 29-én 12 órakor
lesz Marosvásárhelyen, a református temetőben. Emléke legyen
áldott,
nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (2747-I)
Szívünkben mély fájdalommal
tudatjuk, hogy a drága édesapa, testvér, rokon, tata, jó
barát és szomszéd,
TÓTH PÁL
75 éves korában örök nyugalomra tért. Utolsó földi útjára
szombaton, július 29-én kísérjük a jeddi temetőben 13 órakor.
Búcsúznak tőle: felesége, Éva,
fia, Zoltán, lánya, Erika,
menye, Alina, veje, Vince
és unokái, Antónia
és Szidónia.
Nyugodj békében, drága tata!
(sz-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvérünk,
özv. BERECZKI GYÖRGY
a marosvásárhelyi IRA
volt autószerelő mestere
2017. július 26-án 67 éves korában elhunyt. Drága halottunkat
augusztus 4-én 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a marosvásárhelyi
református
temetőben.
Gyászoló testvérei. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki a
Szücs családnak drága jó
nagynéném és nagy-nagynéném,
SZÜCS ICA súlyos betegség után
bekövetkezett halála miatt érzett
fájdalmában. Nyugodjál békében! Iszlai Irma és a Seiler család
Németországból. (v.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársaknak, barátoknak, akik drága halottunk,
HAJDU ISTVÁN temetésén részt
vettek,
mély
fájdalmunkban
osztoztak,
sírjára
virágot
helyeztek. A gyászoló család.
(2730)
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