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Visszahelyezték
a régi településneveket

Csak rosszindulat állhat a háttérben

Megkettőzött
kihívások

Kettős aktualitás késztetett erre a beszélgetésre. Egyfelől az augusztus 19i Kor-társak című zenei est, amelyen
énekes előadói teljesítményedet jutalmazta tapssal a közönség, másfelől
az a hír, hogy újra rendezel, Sütő-drámát viszel színre. Megint mérlegelhetünk: Sebestyén Abának a színészi,
előadói vagy a rendezői vénája az
erősebb?

____________3.
Kiállításforgatag

Tényleg találó a megnevezés, amelylyel a szervezők a hét vásárhelyi tárlatkínálatát illették. Minden korosztály,
minden műfaj és stílustörekvés lehetőséget kapott a bemutatkozásra, sokan
ki is használták a rendezvénysorozat
nyújtotta alkalmakat.

____________4.
Zereda
– ötödszörre,
hangsúlyosan

Augusztus 8. és 14. között zajlott le
Nyárádszeredában az alkotótáborozás. A Tordai Levente és Tordai Sarolta által fenntartott Zereda Art Camp
5. tíz művészt látott vendégül. Munkájukat Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus
követte nyomon.

____________5.
Vásárhelyi
villanypózna
Ismét olvashatók az egykori helységnevek. Arra is számítanak, hogy ezt is megtámadják a hatóságok

Szent István király előtt tiszteleg vasárnap Hármasfalu és Makfalva közössége,
az ünnepség kapcsán pedig csütörtökön
felszerelték a régi településnévtáblákat
Hármasfaluban.

Gligor Róbert László

A Csókfalva, Székelyszentistván és Atosfalva
nevét jelző táblák 2013-ban kerültek fel a települések határaiban először magyar nyelven,
majd románul is, ám ez csakhamar szemet szúrt
a hatóságoknak. Először a rendőrség jelentette
az esetet az útkezelő hatóságnak, majd a prefektúrát is értesítették, amely ilyen esetekben a tőle

Fotó: Vass Imre

megszokott ügybuzgósággal felszólította a
makfalvi önkormányzatot a táblák eltávolítására. Először azért, mert az útkezelő engedélye
nélkül voltak kihelyezve, azután azért, mert
nem rendelkeztek építkezési engedéllyel a felállított helységnévtáblák, majd peres útra
(Folytatás a 2. oldalon)

Elmondok itt most belőlük egy keveset, s kérve kérem a múltat, hagyjon itt
magából néhány töredéket, pár színfoltot, hadd gyönyörködjünk benne, s
álmodozzunk, álmodjuk magunkat
vissza, ha csak egy rövidke, kevés kis
időre, csak annyira csupán, míg tart a
tollnak ereje, s a megfáradt szívnek
végső, utolsó dobbanása.

____________6.

SZÖVEG NÉLKÜL
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26., szombat

A Nap kel
6 óra 33 perckor,
lenyugszik
20 óra 13 perckor.
Az év 238. napja,
hátravan 127 nap.

Ma IZSÓ,
holnap GÁSPÁR napja.
GÁSPÁR: ószövetségi név, lehetséges, hogy perzsa eredetű,
ekkor jelentése: kincset megőrző.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2017. augusztus 25.

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 14 0C

1 EUR

4,5869

100 HUF

1,5077

1 USD

3,8870

1 g ARANY

160,9372

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.

II. Székelyföldi Katonaés Huszárnóta-találkozó
Szeptember 3-án, vasárnap kerül sor a II. ikavári (FelsőcserTel. 0742-828-647

náton) katonadal-találkozóra, amely egyben a II. székelyföldi férfikórus seregszemléje is. Szervező az Ika Ifjúsági Egyesület, a
csernátoni Pakó András Férfi Dalcsoport és a szentivánlaborfalvi
Székely István Dalkör (Háromszék). A tavalyi első találkozón 14
csoport vett részt kb. 400 taggal. Az idei fellépők között lesz a
marosvásárhelyi Cantuale is. Alsócsernáton központjában 12 órakor zászlófelvonással és koszorúzással kezdődik az ünnepség,
ezt követi az ebéd és a kórustalálkozó Felsőcsernátonban, az ikavári szabadtéri színpadon – áll az Ágoston József és Kelemen
Alpár által szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben.

(Folytatás az 1. oldalról)
terelve a kérdést, már azzal indokolták eljárásukat, hogy a táblák megtévesztik az arra utazókat, mivel a
szabványos helységnévtáblához hasonlí- tanak, de nem létező, 1968-ban
eltörölt neveket jelölnek. Sőt mi több,
olyan nevetséges indokokat is felhoztak, hogy a táblák elvonják a járművezetők figyelmét, ezért balesetet
okozhatnak. Végül a bíróság a prefektúrának adott igazat, az önkormányzat
tavaly kénytelen volt leszerelni a
helységnévtáblákat.
A helyiek egyetértenek
Már a táblák körüli eljárás kezdetén
megfogalmazódott a helyiekben, hogy
más megoldást kell találjanak, ezért
fából készült táblákban állapodtak
meg, amelyeket tájékoztató jelleggel
helyeznek el az országút mentén,
hogy ne legyen „összetéveszthető” a
közúti táblákkal. A megrendelt táblák
most készültek el, és csütörtökön délelőtt elkezdték a felszerelésüket az
egy idő óta üresen álló táblatartó fémoszlopokra. A tervek szerint lesz egy
rövid történelmi ismertető szöveg is a
helységnevek kérdésében, de ezek
még nem készültek el, később fogják
felszerelni. A község polgármestere,
Vass Imre szerint nem teljesen véletlen a táblák visszaszerelésének időzítése, hiszen az egyik település első
szent királyunk nevét hordozza, és az
előttünk álló hétvégén éppen ezt ünnepli a közösség. A táblák Bíró Csaba
és Sebesi Bíró Edit adományából készültek el, akiknek hálával tartoznak
ezért. Kérdésünkre, hogy a lakosság
hogyan fogadta az új táblák kihelyezését, az elöljáró elmondta: igazából

csak ezután derül ki, de az előző táblák kihelyezése előtt Hármasfalu
szinte minden lakosát megkérdezték,
és mindenki egyetértett az egykori településnevek visszahelyezésével, így
szerinte most is helyeselni fogják,
hogy ha más formában is, de visszakerültek a helyükre. Az elöljáró nem
tartja kizártnak, hogy valamilyen
mondvacsinált okból a prefektúrának
„így sem fog tetszeni”, és ismét megtámadja a kihelyezést, de akkor először érdemes lesz megvizsgálnia,
hogy az ország területén hány nem hivatalos település- vagy térségi megnevezés van tájékoztató jelleggel
kihelyezve közutak mentén (mint például a Mócvidék, Barcaság stb.). Ha
pedig azt kezdik firtatni, hogy van-e
építési engedély a táblatartó fémrúd
elhelyezésére, akkor először vizsgálják meg a törvényt és annak eddigi alkalmazását. Ugyanis ha betű szerint
vesszük, az út középtengelyétől számított 22 méteres sávban mindennek
építkezési engedéllyel kell rendelkeznie. Akkor tessék először megvizsgálni, hogy az országban hány
útmenti háznak, az udvarban istállónak,
füstölőnek,
illemhelynek
vagy közterületen hány autóbuszmegállónak, emlékműnek, keresztnek,
helységnévtáblának van építési engedélye.
Muszka Árpád hármasfalusi helyi
tanácsos is nevetségesnek tartja az
egész hatósági cirkuszt a településnevek kérdésében. A táblák leszerelésére
érkezett felszólítás mind a lakosságot,
mind az önkormányzatot meglepte.
„Értetlenül álltunk az indoklás előtt,
miszerint a hagyományos kétnyelvű

Ügyes kezek hete Nyárádszentbenedeken

míg a Farel cég félárban biztosította
az üdítőket. A támogatásból, valamint a szülők hozzájárulásából kerültek ki a kézműves-foglalkozások
alapanyagai. A programokat úgy
építették fel, hogy mindhárom nap
lekösse az iskolás gyerekek figyelmét, ugyanakkor sikerélménnyel távozhassanak a foglalkozásokról.
Máthé Delinke tanítónő megmutatta, hogyan lehet írisztechnikával
gyönyörű képet készíteni, amit akár
képeslapként, akár faldíszként használhatnak majd fel. Ugyancsak az ő
Nagy Annamária
irányításával lett papírhajtogatással
valamennyi gyerek csuklójára kar– 2008-ban szerveztem meg az kötő. A technikát internetről tanulta,
első kézművesnapot, akkor még az otthon már táskákat is készített így
osztályommal és a backamadarasi reklámújságokból.
kisiskolásokkal
volt
közös
tevékenység.
2011-2012-ben az Alpha
Transilvană Alapítvány
támogatásával nyári és
téli táborokat is szerveztünk. Pár éves kihagyás
után idén újra sikerült
megtartani az egyre nagyobb népszerűségnek
örvendő eseményt –
mondja Nám Emese tanítónő, főszervező. Az
Együtt Nyárádszentbenedekért Egyesület nevében
az ákosfalvi önkormányzathoz kulturális projekttel pályáztak, innen 400
lejes támogatás érkezett,
Közösségépítés, ismerkedés,
szórakozás,
játszás,
de
ugyanakkor a fantázia fejlesztése, a kézügyesség kipróbálása, az új és érdekes
megtanulása volt a célja az
augusztus
22-25.
között
immár negyedik alkalommal
megszervezett nyári kézművestábornak. Az Ügyes kezek
hete elnevezésű eseménynek
a nyárádszentbenedeki elemi
iskola adott otthont.

Visszahelyezték a régi településneveket

A tábor a helybeli gyerekeknek
és fiataloknak szól, de érkeztek
Ákosfalváról, valamint a faluban
nagyszülőknél nyaraló gyerekek is.
A tábor egykori résztvevői közül
többen ma már kisegítőként vagy
oktatóként térnek vissza. Először
tanulóként, majd kisegítőként, az
idein immár oktatóként vett részt a
20 éves Nám Evelin pszichológia
szakos egyetemi hallgató, s készítettek a táborozókkal kwilling-,
azaz papírcsíktechnikával szép üdvözlőlapokat. Ő maga az internetről
tanulta meg az eljárást, amely megítélése szerint nem nehéz, csak kitartónak kell lenni, hiszen akár 3-4
órába is beletelik egy képeslap elkészítése. Szintén visszajáró „ven-

Fotó: Nagy Annamária

elnevezések veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Egyértelmű mindenki
számára, hogy a háttérben kicsinyes
rosszindulat munkálkodik, akárcsak a
nemzeti jelképekkel kapcsolatosan
sok más esetben is” – véli a képviselő.
Elmondta, a helyiek már a táblák leszerelése pillanatában tudatában voltak annak, hogy így vagy úgy, vissza
kell kerülniük a helyükre. Az az ötlet
is felmerült, hogy a magyar mellé az
1920-as években használt román
megnevezéseket is tüntessék fel, mint
Ciocfalău, Atoşfalău, de végül csak a
magyar nyelvű felirattal készíttették
el. „Reméljük, ez nem fogja veszélyeztetni a közlekedés biztonságát,
bár én személy szerint egyetlen
árokba hajtott gépkocsiról sem tudok
a régi táblák idejéből sem” – jegyezte
meg némi iróniával Muszka.
FÉK-ezve ünnepelnek
A hármasfalusi Székelyszentistvánon vasárnap ünneplik Szent István
király napját, mivel a községvezetés
az elmúlt hét végén az anyaországban
tartózkodott. Délelőtt 11 órától ünnepi
istentisztelet lesz a református templomban, utána a király mellszobránál
koszorúznak és tartanak ünnepi beszédeket, majd a sportpályán szabadtéri
szórakozásnak biztosítanak helyet.
Lesz gulyásfőzés, a színpadon a Mezőhavas népi zenekar és énekesei
lépnek fel, de a testvértelepülésről,
Püspökladányról megérkezik a FÉK
együttes is, amely háromszor is közönség elé lép: elsőként az István, a
királyból adnak elő részleteket, majd
musicalt mutatnak be, este pedig
egykori magyar slágereket adnak
elő.

dég” a 23 éves Triff Boglárka tanítónő, valamikor a főszervező Nám
Emese tanítványa. „14 évesen voltam először a táborban, azóta egyetlen alkalmat sem hagytam ki.
Szeretem a gyerekeket, a változatos
műhelyeket s az itteni csodálatos
hangulatot”, mondta a fiatal lány.
Nagy népszerűségnek örvendett
a Szalai Gyöngyvér és Szalai Erzsébet vezette mézespogácsa-sütés és
-díszítés, amelyen a gyerekek
nemcsak kifestették az előre elkészített pogácsákat, hanem ők maguk
is sodorhatták, majd vághatták a kívánt formára, s sütötték meg a teremben felállított villanylerben.

Szabó Anna színházi díszletkészítő
üvegfestéssel csábította munkára az
érdeklődőket, akik magyaros mintákkal díszítették a befőttesüvegeket, kis kancsót, csészéket. Nám
Vilmos kárpitos a nyakkendőkötést
tanította meg, Nám Emese és Evelin irányításával gyöngyökből fülbevalókat, karkötőket, nyakékeket
fűztek a táborozók. Csütörtökön
délelőtt Illyés Claudia vásárhelyi
könyvtáros
ostorfonás-oktatása
zárta a tábor kézműves részét. Táborzárásként a gyerekek pénteken
egész napos székelyföldi kiránduláson vehettek részt a belgiumi Kasterlee testvértelepülés jóvoltából.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1295. sz., 2017. augusztus 26.
Ez a Város

Kiss Székely Zoltán

Kapusi Ildikónak

alattunk város sötétségbe nyúló fénypár soraival
és a hangtalanul lélegző maros – a Folyó

és ott a régi iskola mellett a ház
az eperfa koronája eltakarja az utcai lámpát
ami a sárosutca macskaköveit tapogatja
sárga fényével
a Ház homlokzata nyugatra néz
így a hajnali fények
az internátus faláról visszfényesülnek
tátottszemű szobámba
így ér hozzám
ez a város

1978–2008

itt könyöklök ki
minden nap
ablakába

*Az anyanyelv keresztje című kötetből

Megkettőzött kihívások

Beszélgetés Sebestyén Aba színész-rendezővel

– Kettős aktualitás késztetett erre a
beszélgetésre. Egyfelől az augusztus
19-i Kor-társak című zenei est, amelyen énekes előadói teljesítményedet
jutalmazta tapssal a közönség, másfelől az a hír, hogy újra rendezel,
Sütő-drámát viszel színre. Megint
mérlegelhetünk: Sebestyén Abának a
színészi, előadói vagy a rendezői vénája az erősebb?

Nagy Miklós Kund

Fotó: Csatári Nagy Krisztina

– Én ezt úgy mondanám, hogy a rendezés
is a színészi, előadói énemből fakad. Sok
színpadi szerepben szereztem tapasztalatot,
sok jelentős rendezővel dolgozhattam együtt,
sokat tanulhattam abból, hogy sokféle játékstílusban kipróbálhattam magam. Ez is magyarázza, mi vezetett a rendezéshez. Az is
tény, hogy szeretem a kihívásokat, a Kor-társak koncert létrejötte is ebből fakadt. Régóta
vágytam arra, hogy minőségi szöveget minőségi zenével, zenekarral vigyek színpadra.
Közel négy éve a Hogyne, drágám! című előadáson dolgoztunk először együtt Cári Tiborral, már akkor felvetődött, hogy mi lenne, ha

közösen belevágnánk egy ilyen vállalkozásba. Fantáziát látott benne, el is döntöttük,
hogy amint lehet, kortárs költők igényesen
megzenésített verseivel is megpróbáljuk
megszólítani a közönséget. De mivel mindketten eléggé elfoglaltak vagyunk, csak mostanra sikerült valóra váltanunk az elképzelést.
A Vásárhelyi Forgatag jó alkalom volt a bemutatkozásra.
– Nagy sikere volt a premiernek a Szféra
színpadán. Persze egy ilyen kellemes, laza
rendezvényen sok a zavaró tényező is. Miközben sokan a dalaitokra figyeltek, mások
egyébbel foglalkoztak, a közeletekben gyermekek nyüzsögtek, kutyák ugattak. Az ilyesmi
nem zökkenti ki koncentrálásából az előadót?
– Erre is számít az ember, ezek a körülmények az ilyenszerű rendezvényekkel együtt
járnak. Kedden este Cári Tibor Tangó zenekarával is elénekeltem három számot a Teleki
Téka udvarán, ott már csodásan hangzott
minden. De a Szférában is nagyon koncentrált voltam, izgultam is, ezért még inkább figyeltem a zenére, zenekarra, szövegre,
magamra, mindenre, és nagyjából sikerült kizárnom mindazt, ami kizökkenthetett volna
az előadásból.

Szabó András: Épületrészlet (vegyes technika)

Fotó: Nagy Szilárd

szűk utcák csorognak a temetők mellől
a rákóczilépcső fölötti négyes fasor egymásrautaltsága
és a vár falához tapadt virág-nevű nyári kert
a régi rata-tér – ahol most bűzös vécé ácsorog
és a főtér felé vezető elfalazott udvarterek
a kistemplomtér Feketerigói
és az Iskolapálya – a volt gyümölcsös
a városszéli filmszínház sanda homálya
nagy Bőrlabdák tompa puffanása
és az első Kaland a trébelydombon

– Tapasztalt, jó versmondó vagy, gyakran
kérnek fel líra tolmácsolására. Vajon a zene
nem tereli el a figyelmet a vers lényegéről, a
dallam nem tompítja a szöveg sokszínűségét,
képzeletserkentő erejét?
– Nem hiszem. Bár volt egy olyan gondolatom, hogy mi lenne, ha előbb elmondanám
a költeményt, és azután énekelném el a dalt.
Persze a hangosítás is zavarhatja a befogadást. Volt olyan ismerősöm, aki fájlalta, hogy
néha nem lehetett hallani a szöveget. Kellő
helyen, csendes teremben, jól felkészült hangosító csapattal ilyesmi nem fordulhat elő.
Biztos vagyok benne, hogy a továbbiakban
minden a helyére kerül, hiszen úgy indítottuk ezt a projektet, hogy hosszú távon működjön. Igyekszünk mindig hozzáadni a
műsorunkhoz egy-egy újabb dalt, és rendszeresen fogunk koncertezni. Hangfelvételt
is készítünk, CD-t, albumot szeretnénk megjelentetni, évente kirukkolnánk ilyen újdonságokkal.
– Ritka, már-már egyedinek tűnik ez a vállalkozás, amely egyszerre ennyi kortárs költő versét
viszi közönség elé egy zeneszerző megzenésítésében, egyetlen előadó tolmácsolásában.
(Folytatás a 6. oldalon)
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Kiállításforgatag

Tényleg találó a megnevezés,
amellyel a szervezők a hét vásárhelyi tárlatkínálatát illették. Minden
korosztály, minden műfaj és stílustörekvés lehetőséget kapott a bemutatkozásra, sokan ki is használták a
rendezvénysorozat nyújtotta alkalmakat. A keddi nap különösen gazdagnak bizonyult ebben a
vonatkozásban is. A Kereszteződések címmel rendezett kiállítás a
Kultúrpalota Art Nouveau galériájában olyan új színt hozott be a
város képzőművészeti életébe,
amely remélhetőleg évente ismétlődve és egyre erőteljesebbé válva,
fontos országos megnyilvánulássá
növi ki magát. A Maros Megyei
Múzeum kezdeményezte a projektet a fiatal alkotók ösztönzésére
abban a reményben, hogy a tárlat a
„Marosvásárhely interkulturális közegében fellelhető stílusbeli és a
kulturális érintkezési pontokat helyezi előtérbe”. A 40 év alatti festők,
grafikusok,
szobrászok,
vizuális művészek éltek a lehetőséggel – más központokban élők is,
nem csak a helybeliek, a magyarokkal együtt románok is –, és számosan beneveztek a pályázatra. A
tekintélyes szakzsűrinek nem volt
könnyű dolga kiválasztani a legjobb
munkákat, eldönteni, kik érdemesek
leginkább a díjakra. Végül 20 alkotó 36 műve került közönség elé.
Tele volt érdeklődőkkel a kiállítóterem, senki se fukarkodott az elismerő szavakkal. A Multinvest
felkínálta I. díjat Kuti Botond szovátai festőművész, a két II. díjat a
marosvásárhelyi Andreea ŞerbanChira és a Kolozsváron élő, vásárhelyi születésű Szabó András

Czegő Zoltán

vehette át. Az eseményről és távlatairól majd még részletesebben szólunk a közeljövőben.
A galéria emeleti falain Gergely
Erika festményeit láthatták a tárlatlátogatók. A vásárhelyi művésznőt
pályája első felében Szatmárnémetihez kötötte rajztanári munkája, elsősorban az ottaniak ismerhették
meg alkotótevékenységét. 1990-től
él, dolgozik újra itthon, állítja ki képeit csoportos kiállításokon, mutatkozik be alkotótábori közös
jelentkezéseken. Idén kerek évfordulót ünnepelhetett, ezért is készült
egyéni tárlatra. De egyébként is eljött az ideje az első nagyobb vásárhelyi megméretkezésnek, hiszen
szép anyaga gyűlt fel, van mit felmutatnia. A szokásosnál szigorúbban kellett válogatnia, ugyanis a
galéria alsó szintjét átengedte a fiataloknak, de ennek is jelzésértéke
van, gesztusa jól érzékelteti a művészet iránti alázatát. A szűkebb
számbeli ölelés ellenére meggyőző az, amivel a kiállításon találkozunk, ebből is kitűnik
tehetsége, sajátos látásmódja,
megmutatkoznak festői erényei.
Akrillal dolgozik, ciklusai jól tükrözik, mi köti le az érdeklődését,
merre talál ihletet, hol gyűjti be az
alkotásra ösztönző élményeket.
Több úton jár, egyiken és másikon
is szívesen követhetik nézői. Vannak, akiket dekoratív, formabontó,
dinamikus sorozata, az Örvény,
forgatag, vortex-jelenség színgazdag visszatükrözése ragad meg,
mások velencei emlékképeit dicsérik, többen a csodafák előtt időznek, ismét mások a lazább
kompozíciók mellett döntenek.

Levett kalappal

Gidófalván Háromszék megyében
mindig is fájlalom hogy
furcsa kegyelemből
egyetlen hetet sem éltem.
A csillagjárásokba
avatkozni sosem volt jogom.
Szolgálólány anyám se
azért ment Bukarestbe
hogy ott lenne
első pár hetes otthonom

Ez itt Gidófalva
A Czegő-féle kültelek
Se ide se Máréfalvára
nem szolgának szültetek

Két szülőm szülőföldjének
nélkülem is volt híre-neve
hogy le a kalappal

Tán egy-egy álmomban
még boldog is voltam
hogy itt többet vetettem
mint amennyit arattam

Kuti Botond: Rejtőző (olaj, vászon)

A szomszédban, a K’Arte kisgalériában is nyílt egy kiállítás. Molnár Krisztina Szinesztézia címmel
egy frissen megjelent album, egy
gyermekkönyv képeit tette közszemlére. Üdítő a képi gyermekvilág, persze a felnőttek olyasmiket is
belelátnak, amiket remélhetőleg a
kiadvány közönsége a saját bőrén
már nem tapasztalhat meg. Ezt azért
is mondhatjuk, mert a Vásárhelyi
Forgatag programfüzete szerint a
tárlat jellemzője: „Színek mentén a

80-as évek Romániájáról és a kommunizmus éveiben megélt gyerekkorról”.
Szerda délután már a vár fogadta
a művészetkedvelőket. A Vargák
bástyájában a Maros-Mezőségi Művésztelep alkotásaiból állítottak ki
válogatott anyagot. Főként azok a
művészek voltak jelen a tárlatnyitón, akik jelenleg a mezőmadarasi
táborban dolgoznak, de olyan
művek is láthatók a falakon, amelyek az előző nyarakon a mező-

Jelenések verse
Hiányzik valami
És egyre távolabb
Még tudhatom is
Nem újabb változat

Állítólag a szív
nem meg- de széthasad
Nem említem lábujjad
Megindító szép hasad

Imádságos kérelmem most itt vagyon
Két drága madár mindent összefog
Egy surrogásba kell bevetemedni
S kiderül szeretet csókod otthonod.

Fotó: Nagy Szilárd

bándi, mezőbergenyei táborban készültek.
Csütörtökön egy közel három évtizede lezárult életmű értékes darabjaiból nyílt kiállítás a Bernády
Házban. A sepsiszentgyörgyi Bocz
Borbála 33 évet élt csupán, de
amint a tárlat is jól tükrözi, fiatalon
is kivételes, maradandó értéket tudott teremteni. Ennek fényében is
figyelemre méltó az ifjak seregszemléje a Kultúrpalotában.
(N.M.K.)

Márton Károly

Szerelem nyoma

A ház előtt egy
Kertitörpe áll.
Arcán szerelem
Nyoma: csiganyál.

Prométheusz voltam
Három éves korban
Prométheusz voltam,
Hisz leégett csűrünk,
Mert tüzet csiholtam.

Balesetem

Csíkot húzó repülő,
Látható a szárnya,
Félreszökni nincs időm,
Elütött az árnya.

Hunyadi Mária
sikere

Y love Europe

Rangos elismerés híre jutott el szerkesztőségünkbe: Hunyadi Mária marosvásárhelyi textilművésznő országos díjjal
gazdagodik. Bukarestben, a Mogoşoaia
Palota Galériájában rendezték meg az Országos Minitextil Szalont, amely szeptember közepéig még megtekinthető. A
Migráció tematikájú rendezvény iránt
igen nagy az érdeklődés, közel száz művész jelentkezett a megmérettetésre.
Sokan több munkával is pályáztak. Hunyadi Mária az Y love Europe című minitextiljét küldte el a kiállításra. A humort,
iróniát sem nélkülöző, szellemes alkotás
elnyerte a legjobb koncepciójú műért járó
kitüntetést. A szalon anyagáról átfogó katalógust is kiadnak. Bemutatója szeptember 16-án lesz a fővárosban. Gratulálunk
a művésznőnek!
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Zereda – ötödszörre, hangsúlyosan
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A nyárádszeredai alkotótábor zárókiállításáról

Klee, Miró, Kandinsky hatásai jutnak eszünkbe. A munkák szellemesek: stoppoló alakok, kis, kerek
szemgolyók vonulnak át a képen, és
a formák egymással való találkozása szintén humorforrás. Bár nagyon
sajátságos
ez
a
magánmitológia, mégis reagál a Zereda valóságaira.
Sánta Csaba bronzösszeállításán
a hármas jelenlét sugallja a család
jelenségét. Anya, apa, gyerek –
mondhatnánk; de a szereplők karakGazdag termésű az idei művész- terei többféleképpen értelmezhetők:
telep. A munkákon visszaköszön- a testrészek geometriai poénjai, a
nek találkozások: ember és ember, méretek és az elemek száma adják
Augusztus 8. és 14. között
zajlott le Nyárádszeredában
az alkotótáborozás. A Tordai
Levente és Tordai Sarolta
által fenntartott Zereda Art
Camp 5. tíz művészt látott
vendégül. Munkájukat Ungvári-Zrínyi Kata műkritikus
követte nyomon. A bemutatott alkotásokat is ő méltatta
az augusztus 14-i zárókiállításon. Az ott elhangzott szövegét adjuk most közre.

Léstyán Csaba: Fado

ember és helyszín, valamint tárgyak és fogalmak között.
Ferencz S. Apor modernista vizualitású mítoszokat teremt. A
felidézett emlékek viszszafogott személyességgel jelennek meg:
bár a téma akár nagyon
intenzív is lehetne, a kifejezésmód érzékenyen
távolságtartó. A konkrét
befoglalóformák mellett a tartalmak is szabályosan lekerekítettek,
sematizáltak. A teljes
kép így jelentéseket tologató, kissé abszurd
társasjátékká válik.
Egyiptomi falfestményekre emlékeztető alakok humoros kompozíciókban.
Losonczi
Béla figurái ártatlanok,
de nagyon igaziak:
mintha absztrakt festmények részletei elevenedtek volna meg,

Berze Imre: A tavon

Sánta Csaba: Család

az interpretáció támpontjait. Üde
viaszmunkáinak örömszínei a
munkafolyamat élvezetéből születnek. Zsuzsanna című munkája esetében a díszes forma néző általi
szemlélete az, ami kiteljesíti a koncepciót.
Berze Imre munkája vízzel való
találkozásból inspirálódik. A torzó
kiképzése finom, technikailag bravúros, de nem túlságosan narratív:
maga az anyagkezelés is a vízélményt testesíti meg. A test finoman
emelkedik ki önnön hullámaiból; az
anyag puha, feszes, gondolatfinom
burok, amely formai feszültségben
érintkezik az alappal – de a látvány
mégis harmóniát nyújt. Egy csepp a
tóban, egy pillanat a vízszint végtelenségében.
Borgó rajzai mintha Borges kínai
enciklopédiájának illusztrációi lennének. A lexikon rendszerezése idegen, nyugati szemszögünk számára
irracionális struktúrákat követ. Ha a
lapon felsorakoztatott furcsa lényeket szemléljük, ugyanez az érzés
fog el: az archetipikus formák kombinációi látszólag megfejthetetlenek, feliratozottak vagy nem,
élőlények vagy tárgyak, eszközeik
vannak vagy meztelenek – de ez az
egymásmellettiség, aszisztematikus
gazdagságában, valójában csak aszszociációkat teremt, egyre többet és Borgó: Studium Zereda I.
többet.
tet a geometrikus minta; középen
Kuti Botond festményein a sajá- futó húrja felül fiktív vonal, alul betos festékhasználat szürreális felü- metszi az anyagot. Egyensúly és
gazdag egyszerűség testesül meg
benne.
Léstyán Csaba képzelt szcenáriókat láttat: az összekötött vagy
átszúrt, manipulált tárgyakra
vetül ki az emberi lelkiállapot. A
konstrukciók kifejezőek. Tollas,
Fado című munkájában ezzel
szemben pillanatot örökít meg: a
„földhözragadt” tollak viszonyai
fejezik ki a munka által megragadott feszült helyzetet. Mind evezőtollak; határozott éleik a
végtelen horizont vonalával próbálnak játszani.
Bíró Gábor burjánzó szín- és vonalhálói növényzetet, tájakon való
barangolást juttatnak eszünkbe. A
felületek nyersek, harsányak és
absztraktok, gesztuális szabadság-

leteket
teremt.
Nagyobb
méretű
munkáján a fizikai
anyag levegővel és
atmoszférával telítődik. A gesztusok feloldódnak
egy
különös formavilág
tömegeiben, amely
ismerős-ismeretlen
jelenségként tárul
elénk. Kuti vizuális
világai ismerős alapokon állnak, viszont
a
végeredmény
mégis megfejthetetlen és elvont ábrázolás. A valóság tágul
ki és szellemül át
ebben a látványban.
Lakatos László talált tárgyainak színgazdag
felületei
egyszerű érzékletességgel, szuggesztíven
hatnak. Félgömb alkotása hangszerként
is működik. Intarziás
gitárdíszre emlékez-

Herman Levente: Isten hozott

ban, őszinte expresszivitással épülnek.
Herman Levente festményinstallációi különös jelenléttel bírnak: a
teremben Zereda valóságainak körképe jön létre. A lebegő kő eszmeiségét az egymásra tett valós kövek
horgonyozzák le a realitásban, az út
széle pedig idillikus tájképpé lesz,
a Zereda mérföldköve miatt – itt a
képbeállítás is jelzi, hogy helyszínről és nem önmagában vett látványról van szó. Az ajtó-padfüggöny-cső rusztikus környezete
pedig a teret, a tábort és egyúttal az
egész kiállítást is a lokalitásban helyezi el.
Megkaptuk tehát Zereda koordinátáit, konkrét és hangulati, sajátos
és elvont viszonylatokban is. Érzékeljük-értékeljük együtt a kiállítást!
Ungvári-Zrínyi Kata
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Megkettőzött kihívások

(Folytatás a 3. oldalról)
– Tényleg nem szokványos dologba vágtunk bele, és örülök, hogy pozitív a visszajelzés. Nyilván mi is tanultunk belőle, van
javítanivalónk is, például a hangszerelésben.
Ősszel talán már az elvárásaink szintjén ismételhetnénk meg az előadást, mondjuk a
Kultúrpalotában, hiszen ennek ott van az
igazi helye. És jó lenne, ha kibővített zenekarral jelentkezhetnénk. Van rá reális esély.
– Az ötletet a kezdeményezésre a színházi
zene sugallta, legalábbis az együttműködésetek ebből indult ki. Te hogy látod, beszélheerdélyi
magyar
színházi
tünk-e
vonatkozásban ilyen jelenségről? Van-e a zeneszerzőink alkotóképességét kiaknázó, eredeti színpadi muzsikánk?
– Igen. Jön az új generáció, és egyre erőteljesebb. Cári Tibornak is van egy projektje,
koncertsorozata a színházi zenéről. Ennek a
fontosságát próbálja tudatosítani, és elérni
azt, hogy egy alkotó ne konzerv zenéhez
nyúljon, amikor egy darabot színpadra akar
vinni. Fontos, hogy a rendezőnek igazi alkotótársa legyen a zeneszerző. Én Tiborral már
többször dolgoztam együtt, Boros Csabával
is, aki szintén igen tehetséges fiatal képviselője a színházi zeneszerzésnek. Nagyon sokáig majdnem csak Könczei Árpádot
említhettük, ha aktív erdélyi színházi zeneszerzőről beszéltünk. Az ilyen alkotó nem hiányozhat egy jó színházcsináló csapatból, ott
kell lennie szerencsés esetben a próbákon is,
hogy egy konkrét helyzethez hangulatot teremtsen, zeneileg aláhúzza, ellenpontozza,
hangsúlyozza a színpadi történéseket, vagy
ha darab és a rendező úgy kívánja, akkor akár
szöveget zenésítsen, dalt írjon.
– Ezzel át is térhetünk a másik aktuális feladatodra, a Sütő-darab megrendezésére. Van
már olyan elképzelésed, amely a zenét is magába foglalja?
– Igen. Holott még a próbákat nem kezdtük
el, az alkotótársaimmal – díszlettervező, jelmeztervező, koreográfus és zeneszerző – már

Vásárhelyi villanypózna

Fotó: Csatári Nagy Krisztina

többször találkoztunk és élénken készülünk
az Egy lócsiszár virágvasárnapja újabb színpadi változatának a színrevitelére. Ez alkalommal Boros Csabát kértem fel az előadás
akusztikai hátterének, zenéjének a megteremtésére. Utoljára Magyarországon dolgoztam
vele a Bartók Kamaraszínházban. A Top
dogs-ot vittük színre. Abban is dramaturgiai
fontossága, jelentős hangulatteremtő ereje
volt a zenének, és most, a Sütő-darab kapcsán
is az lesz. Még nem akarok sok mindent elárulni, de nagyon fontos lesz az előadásunkban a zene.
– Korábban szóba került a kihívás. Ez a
színrevitel feltétlenül az lesz. A dráma több
mint négy évtizede született, számos sikeres
és kevésbé sikerült előadás készült belőle. A

2003-as vásárhelyi produkciónak vegyes volt
a fogadtatása, sok embernek nem nyerte el a
tetszését, nagyok a mai megszólaltatók előtt
az elvárások. Nem lesz könnyű dolgod. Szerinted itt és most, 2017-ben Marosvásárhelyen, Erdélyben mire figyelmeztet a színmű?
– Szomorú, de azt kell mondanom, hogy
történt, ami történt, a világunk azonban alig
változott. A rendszerváltozás után huszonhét
évvel Marosvásárhelyen még mindig probléma az, hogy Kossuth utca vagy Călăraşilor,
Dózsa György vagy Gheorghe Doja. És megtörténhet az, hogy egy hétvégén kijönnek, és
a Dózsa György táblákat leszedik. Mit is hozott nekünk a rendszerváltozás?! Hol tart
most, 2017-ben a kisebbségi létünk, létezésünk? Hogyan történhet meg a katolikus gimnázium ügyének jogi csűrése-csavarása?
Hogy éljük mindezt meg? Itt vagyok én, Kolhaas Mihály, tűrök, tűrök, de meddig?! Igen,
van aktualitása a szövegnek. Meddig tűrheti
az egyén, hogy feltörlik vele a padlót? Ha
kiáll, fellázad, milyen módon tudja a jogait
kikövetelni? Lázadásában meddig mehet el?
– Kemény kérdések, nem tudnék egyértelműen érvényes választ adni rájuk. Te tudsz?
– Az általam rendezendő előadás is csak
kérdéseket fogalmaz meg. Engedd meg, hogy
ennek kapcsán egy leírt szövegemből idézzek: „Milyen esélye van az egyénnek a boldogulásra egy olyan rendszerben, ahol ad
absurdum a törvény alkotói és őrei egyben a
törvény és a jog lábbal tiprói? Hol húzódik a
határ a termékeny, erőt adó hit és a bárgyú naivitás között? Milyen következményei lehetnek, ha vakon hiszünk igazságunk jogi úton
való orvoslásában, és milyen végzetes, viszszafordíthatatlan tragédiához vezethet utunk,
ha elborult elmével magunk próbálunk igazságot szolgáltatni önmagunknak? Igazolt
lehet-e valaha az a helyzet, amikor a polgári
engedetlenség, a lázadás nem csak egy lehetséges út igazságunk, jogaink, hitünk vissza-,
illetve megszerzésében, hanem egyenesen erkölcsi kötelességünk?” Igen, kötelességünk,
hogy adott esetben megfogjuk egymás kezét,

és azt mondjuk, nem fizetünk adót, nem megyünk be dolgozni, kimegyünk és próbálunk
érvényt szerezni igazságunknak!
– A nyomtatott szöveg nem érzékelteti, de
beszéd közben indulatba jöttél, felforrósodott
a hangod. Te emberként alapállásod szerint
Kolhaas Mihállyal vagy Nagelschmidttel
azonosulsz inkább?
– Hűű, de jó kérdés!… Mind a kettő bennem van. De mégis inkább Kolhaas. Érdekes
különben, hogy a tizennégy évvel ezelőtti
előadásunkban én voltam Nagelschmidt. Ő is
közel áll hozzám: a lázadó típus. Ugyanakkor
családos ember is vagyok, egy csomó mindenről már másképpen gondolkodom. Négy
gyermekem van, más így a felelősségem. Az
is igaz viszont, hogy éppen azért is nagy a felelősség, hogy amikor kell, kiálljak a sorból
és felemeljen szavam az igazságtalanságok
ellen. Az ő jövőjük érdekében is. Erkölcsi kötelességem, hogy családomért, közösségemért, nemzetemért, sorstársaimért tegyek
valamit, cselekedjem.
– Az előadás tudtommal október 31-én a
reformáció 500. évfordulója alkalmából kerül
színre. A Forgatagon Szász László esszékötete kapcsán érdekes beszélgetés tanúi lehettünk, amely során az is elhangzott, hogy
annak idején Sütő András történelmi drámái
egyházi körökben sok vitát váltottak ki. Ma
vajon vitamentes lesz a Lócsiszár virágvasárnapjának a fogadtatása?
– Nem tudhatom, ki miképpen viszonyul
majd a kérdéshez, az viszont fontos, hogy eldöntsük, ki ma számunkra Luther Márton.
Mit képvisel? Mit mond, mit tanít, mit ajánl
nekünk? És mit jelent ma számunkra: „Itt
állok, másként nem tehetek!” Én remélem,
hogy egy érvényes, szenvedélyes, mai előadást sikerül létrehoznunk. Ezért pedig meg
kell harcolni. Szeptember elején kezdjük a
próbákat. Nehezen szülöm meg a szereposztást, de jó a társulat, bízom benne, hogy nagyon erős csapatot tudunk összehozni.
Érvényes, jó és nagyon időszerű a szöveg.
Remélem, hogy tartalomban, látványban is
képesek leszünk újdonságot hozni.

Pillanatképek, visszaemlékezések – Szabó Éva Erzsébet könyve*

Szabó Éva Erzsébet

Elmondok itt most belőlük egy keveset, s
kérve kérem a múltat, hagyjon itt magából
néhány töredéket, pár színfoltot, hadd gyönyörködjünk benne, s álmodozzunk, álmodjuk magunkat vissza, ha csak egy rövidke,
kevés kis időre, csak annyira csupán, míg tart
a tollnak ereje, s a megfáradt szívnek végső,
utolsó dobbanása.
Nem voltunk nagy város. Talán egy közepesnek is alig mondható, poros, sáros, ám
megyei központ a Görgényi- és Gyergyói-havasok aljában, lágyan ívelő, lankás hegyoldalakkal körülvéve, melyek, mint védőpajzs,
húzódnak körbe a város peremén. Szűk,
girbe-görbe, keskeny sikátorai, apróbb mellékutcái rendre belekapcsolódnak a várost átszelő, széles és nagy úttestekbe, hogy aztán
eljussanak a nagy kiterjedésű központba, a
Rózsák terére. Ősi templomát, a református
Várbeli templomot már maga II. József osztrák császár és király is látta és jól ismerte.
Nem egy alkalommal látogatott el a hétbástyás várudvar ódon falai között meghúzódó,
általuk épített kaszárnyákhoz s katonai létesítményekhez, kultúrát s szellemi felemelkedést hagyva maga mögött.
Történelmi hely vagyunk, hisz ennek a
templomnak falai között kiáltották ki II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé. A sok
rombolás, kegyetlen garázdálkodás dacára a
város megmaradt, hiába akarták sokan oly
sokszor megsemmisíteni, nem tudták elpusztítani.
A két világháború közti időszakban Dr.
Bernády Györgynek, a széles látókörű és
nagy tudású embernek sikerült minden tekintetben átalakítani a város arculatát. Felrázta
lagymatag mivoltából: életlendületet, programot s munkalehetőséget biztosított a lakosság
részére. Ő volt az az ember, aki európai szintű
kultúrát, rangot és civilizációt hozott magával. Megemlítésre méltónak tartom megvaló-

Ajánlás és elöljáró beszéd az alant leírtakhoz

sításaiból az egész város csatornázását, a vízvezeték s teljes hálózati rendszerének bekötését, utcák, közterek rendbe tételét, a Maros
gátjának felépítését, a turbina és közüzemi
központ létesítését. Rengeteget tett a kultúráért, közegészségért, egyszóval a felemelkedésért. Zeneiskolát, konzervatóriumot
létesített, hol a zongora szakon többek között
Erkel Ferenc unokája, Erkel Sarolta, Sárika
néni tanár és zongoraművész oktatott. Kultúrközpont lett a Bolyaiak városa, SzékelyMarosvásárhely.

Bernády György polgármester áldott keze munkájának
nyoma
örökre
beleivódott a város házainak falaiba, pityókaköves
utcáiba, a gát s annak áramot hajtó motorjába, vizének morajába, s a
városszéli vámházak pléhlobogós bódéiba.
Én ennek a városnak vagyok a szülöttje, itt éltem
le életemet, azonban néminemű okok miatt ott kellett
hagyjam. Most, ahova kerültem, ott csak vagyok,
valahogy elvagyok. De
hagyjuk a keservet, az elmúltért való prünnyögést.
Inkább kotorjunk ki valami
kedvesebbet, hangulatosabbat belőle.
Családom általam szeretett minden kedves tagjának, valamint a tisztelt
olvasónak ajándékozom
ezen emlékképeket. Olvasgassák, olvasgassátok, s ha
jónak találjátok, kössetek
barátságot a bennük leírt
főbb- vagy mellékszereplőkkel. Tartsatok velük,
rágódjatok, vagy szórakozzatok rajtuk kedvetek szerint. De egyet, egy
nagyon fontosat ne hagyjatok számításon
kívül. Mégpedig azt, hogy vessen néhanapján
mindenki egy szempillantást az általa eddig
megtett életútra. Legyen elég bátorsága
szembenézni önmagával, lelkiismeretével,
mert nem árt elgondolkozni egy s más dolgon, ha egyébként nem is, csupán a jövőre
való tanulság-okulás végett. Soha ne engedje senki szívében elkopni a szép, a
nemes, egymás iránti tisztelet és megbecsülés magasztos érzését. Maradjon örök útitár-

satok az időtálló és mindig hűséges visszaemlékezés.
Felhők, könnyed, kis bodorfelhők, miket
én itt papírra vetettem, s hogy mit is szeretnék
elérni velük? Egyet, egyetlenegy valamit, de
nagyon nagyot, mit megfizetni sokszor még
pénzzel sem lehet: egy mosolyt az arcon, egy
jóízű nevetést. Egy őszintét, de ha többre
nem is futja, még egy tiszteletteljes vigyorral
is megelégszem, mert akkor tudom, hogy a
nyájas olvasó valamit csak megszívlelt belőle.
És még egyet, mielőtt még elfelejteném:
ha jól odafigyelünk, szinte halljuk az elmentek hangját. Együtt vagyunk, holtak és élők,
mint jelen és jövő. Jó tanácsokat osztogatnak, utat mutatnak, mely bizonyára fontos és
hasznos lesz az előttünk álló időre. Nem kérkednek, nem hivalkodnak, ám halkan izengetnek valamit, egy megszívlelendőt, egy
fontosat.
Ezen gondolatokkal zárom soraimat és
igen nagy bizakodással indítom útjára szerény s lélekből jött irományomat, reménykedve, hogy tollamnak s hátamnak
koptatása nem volt éppen felesleges és hiábavaló.
*A kötet a napokban jelent meg az undergrounkkiado.hu gondozásában. Szerkesztette
Balázs Ildikó, a szerző lánya, akitől a mellékletünkben olvasható előszót is kaptuk. A
könyv borítóját Deák Lea tervezte.

Támogatók:
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A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány innovációs pályázata

Elindult a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány fiatal startuppereket támogató, egyéves mentorprogramja. A pályázat célja az innováció és társadalmi felelősségvállalás
erősítése a Kárpát-medencei fiatal tehetségek körében.

A hazai és határon túli, kiemelkedően tehetséges fiatalok innovációinak támogatása
és társadalmi felelősségvállalásuk erősítése
céljából a Kárpát-medencei Tehetségkutató
Alapítvány (KMTA) legújabb pályázataként
innovációs tehetséggondozó programot indított. Az alapítvány a 16-30 év közötti dedikált
fiatal diákok jelentkezését várja természettudományok és matematika szakterületekről, a
programra szeptember 21-ig lehet jelentkezni.
A résztvevők az egyéves innovatív mentorprogram alatt nemcsak képzést, hanem
egyúttal szakmai támogatást is kapnak mentoruktól. A program célja a munkacsopor-

tokba rendeződést követően önálló innovációk létrehozása, illetve a frissen alakult
startupok, sikeres vállalkozások bemutatása. A bevont fiatalok önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeinek fejlődését
célzó kurzus során a résztvevők megismerhetik az innovációs
kör- nyezet
sajátosságait és a
piaci résztvevőket is.
Cél, hogy a
programra
jelentkezők átfogó ismereteket szerezzenek a
pénzügyi világról, a jogi környezetről, ezzel
is alapot adva egy későbbi vállalkozás létrehozásához. A tehetségeket a KMTA felkészíti
a publikálásra, ezenkívül tudományos írásaiknak szakmai lapokban megjelenést is biztosít.

ELADÓ
(2879)

Az alapítvány minden mentoráltjának saját
környezetéből mutat be sikeres startupokat,
ezzel is erősítve benne a szülőföldön való kiteljesedést. Emellett a KMTA elősegíti a bevont hazai tehetségek és a tehetséges határon
túli magyar, valamint a külföldi programokban részt
vevő magyar fiatalok közötti
kapcsolatépítést is.A
KMTA innovációs
mentorprogramja szorosan kapcsolódik az alapítvány profiljához. A Kárpát-medencei
Tehetségkutató Alapítvány hisz abban, hogy
a tehetséges fiatalok támogatása a kulcsa az
értékalapú jövő biztosításának.
A 2015 elején indított és 2017 tavaszán
megújult alapítvány célja a Kárpát-medencé-

ADÁSVÉTEL

tűzifa.

Tel.

0749-837-290.

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, termopán PVC-nyílás- zárókat, szúnyoghálókat. Tel.
0744-121-714, 0265/218-321. (3171)
KÉSZÍTÜNK tetőt fémcserépből, Lindab cserépből, fából teraszt, szigetelést stb., bármilyen kis javítást
vállalunk. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel. 0758-639-258. (3180-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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)

Értesz az emberek nyelvén? Szereted a kihívásokat? Gyere, és
légy a csapatunk része!A KOVÁCS PÉKSÉG ELÁRUSÍTÓKAT
alkalmaz. Munkádért cserébe megbecsülés, versenyképes juttatás, bónuszok járnak. Ha kezdő vagy, mi kiképezünk. Várjuk önéletrajzodat
a hr@kovacs.ro címre. (30262)

BÁRMILYEN MUNKÁT vállalunk: cserépforgatás, csatornajavítás, cserépcserélés, csatornapucolás. Nyugdíjasoknak
10%
kedvezmény.
Tel.
0746-819-774. (3252)

MEGEMLÉKEZÉS

„Elmenni oly nehéz volt, itt
hagyni titeket, de ne fájjon most
már szívetek, mert én boldog vagyok, s fényes felhőkön túl találkozunk még.”
50 éves kortárstalálkozónk alkalmával szomorúan emlékezünk
kedves barátunkra, a koronkai
MOLDOVÁN JÓZSEFRE, akinek
emléke örökre szívünkben maradt. Az 1967-es koronkai kortársak. (3050)

Szívünkben örök fájdalommal,
soha el nem múló szeretettel emlékezünk augusztus 27-én az
ákosfalvi
születésű
KISS
ÖDÖNRE halálának 22. évfordulóján. Két kezed munkáját mindenhol látjuk,
áldott, szép
emlékedet, amíg élünk, szívünkbe zárjuk. Szép emléke,
gondviselő szeretete, jósága
örökké élni fog szívünkben. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Felesége, Ilonka, fia,
leánya, veje, menye és azok családja. (3050)

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 27-én KÁSA IRÉNKÉRE szül.
György halálának 27. évfordulóján. Emlékét őrzik szerettei.
(3230)
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ben élő 16-30 éves tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása, fejlődési lehetőségük
biztosítása. A kiválasztott tehetségek részére az alapítvány az üzleti és a tudományos élet megbecsült tagjait kéri fel
mentor szerepre. Az alapítványnál minden
tehetség egyéniség, eszerint választanak
mellé mentort is, aki mellett kiteljesedhet,
és megfelelő kapcsolati hálót tud kiépíteni,
így a mentorprogram nem a végcél, hanem
az út a tudományos életbe. A szervezet fontosnak tartja, hogy programjai segítségével
az általa támogatott, kiemelkedően tehetséges ösztöndíjasok határok nélkül, maximálisan kibontakoztathassák tudásukat.
Jelentkezés és részletes információ:
Jelentkezni a KMTA mentoráltjai közé
egész évben lehet, az adott startup pályázat
első körös résztvevői közé a jelentkezési határidő szeptember 21.
https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk a mezőkölpényi
BORSA ILONÁRA (Zsuzsi), akinek augusztus 26-án van halálának 22. évfordulója. Emlékét
örökké őrzi két lánya és azok
családja. Nyugodj békében,
drága jó édesanyánk! (3269)

Fájó szívvel emlékezünk augusztus 26-án a drága jó testvérre és
nagybácsira, JÓZSA KÁROLYRA
halálának 6. évfordulóján. Gondoskodó szeretetét örökre szívükbe zárták szerettei. Nyugodjál
békében, Kari bátyus! (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, nagynéni, sógornő, jó szomszéd és
rokon,
BENEDEK IRÉN
életének 78. évében, türelemmel viselt, hosszan tartó betegség után augusztus 23-án
elhunyt. Drága halottunk temetése szombaton, augusztus 26án 15 órakor lesz a református
temetőben. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (3297-I)
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, testvér,
ENGI BÉLA
életének 67. évében hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 28án, hétfőn 14 órakor lesz a
marosvásárhelyi református temetőben.
Bánatosan búcsúznak szerettei: fiai, unokái és menyei. Nyugalma legyen csendes! (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki dr. Kiss
Évának és családjának szeretett
FÉRJE elvesztése miatt érzett
fájdalmában. Prof. dr. Kikeli Pál
és dr. Kikeli Sonia. (19254-I)

Szomorú szívvel értesültünk
KISS
MADOCSA
haláláról.
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. Nyugodjon békében!
Az Opra család. (3286-I)

A marosvásárhelyi AS ARMATA
labdarúgócsapat,
az
ASA
„aranycsapat” volt tagjai, a volt
tanítványok, akiket formált és az
egész Marosvásárhelyi Armata
Sportegyesület
közössége
fájdalommal vesz végső búcsút
a
volt
kollégától,
KISS
MADOCSÁTÓL. Őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló
családnak. A Jóisten nyugtassa
békében. Az ASA vezetőségének
nevében
Cacovean
Cornel.
(3291)

Ezúton fejezzük ki részvétünket
dr.
Kiss
Éva
volt
osztálytársunknak férje, KISS
MADOCSA halála alkalmából.
Kívánunk
megnyugvást
a
családnak. A 4-es Számú Líceum
1961-62-ben végzett XI. C
osztálya. (3292-I)

Megrendülten
értesültem
jó
barátom, volt csapattársam, volt
válogatott
labdarúgó,
KISS
MADOCSA súlyos betegség
utáni haláláról. Őszinte részvétem
MADÓ
családjának.
Bálint Andor. (3294)

Szomorúan búcsúzunk
barátunktól, KISS MADOCSÁTÓL, és
őszinte részvétünk a gyászoló
családnak. A hétfői fiúk. (3295-I)

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki prof. dr.
Kiss Évának szeretett férje, KISS
MADOCSA
elvesztése
miatt
érzett fájdalmában. A Marosvásárhelyi
Kettes
Számú
Gyermekgyógyászat munkaközössége. (3299-I)

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
sógorunktól,
a
magyarói
születésű SZILÁGYI ISTVÁNTÓL.
Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak és vigasztalódást
kívánunk. Emléke legyen áldott
és nyugalma békés! Búcsúznak
tőle: Virginás István és családja,
Virginás Botond és családja.
(3287)
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Maros Megyei Tanács
Elnök

A Maros Megyei Tanács elnökének
2017. augusztus 24-én kelt 389-es számú rendelete
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 2017. augusztus 31-én 13 órára

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

elrendeli:

Egyetlen szakasz: a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2017. augusztus 31-én 13 órára a közigazgatási palota nagytermébe,
a következő

napirenddel:

1. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, Maros megye köztulajdon-leltárának az elfogadására vonatkozó 42/2001. sz. Maros megyei tanácsi határozat mellékletének a módosítására;
2. Határozattervezet Maros megye 2017. évi általános költségvetésének a kiigazításáról;
3. Határozattervezet a kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására;
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnak egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében
és finanszírozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 34/2017. sz. Maros megyei tanácsi határozat 1. és 2. mellékleteinek módosítására
és kiegészítésére;
5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. közötti együttműködési egyezmény jóváhagyására
vonatkozó, Maros megye népszerűsítésének az érdekében, a Go Transylvania applikáció révén, a 89/29.06.2017. sz. Maros megyei tanácsi határozat
módosítására;
6. Határozattervezet „A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő Onkológiai Részlegnek az energetikai rehabilitációja és kapcsolódó munkálatok” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására;
7. Határozattervezet „A Maros Megyei Klinikai Kórház keretében működő Tüdőgyógyászati Részlegnek az energetikai rehabilitációja és kapcsolódó
munkálatok” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására;
8. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített a „DJ 106 Szászágota – Segesvár útszakasz felújítása” projekt európai alapokból való
megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 7-i 101. sz. Maros megyei tanácsi határozat módosítására;
9. Határozattervezet a „DJ 151 B és DJ 142 megyei utak felújítása, Nyárádtő (DN 15) – Mikefalva – Dicsőszentmárton (DN 14A) – Maros megye” projekt európai alapokból való megvalósításához szükséges egyes intézkedések jóváhagyásáról szóló 2017. július 11-i 102. sz. Maros megyei tanácsi
határozat módosítására;
10. Határozattervezet a megyei tanácsosoknak a felkészítő, képzési és továbbképzési tanfolyamokon való részvételére vonatkozó egyes intézkedések megállapítására;
11. Határozattervezet az utólag módosított, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, szervezési és
működési szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 30/2012. február 29-i Maros megyei tanácsi határozat 2. mellékletének a módosítására;
12. Határozattervezet a 2018-2020-as periódus Maros megyei szociális szolgáltatásokra vonatkozó ütemterveinek a jóváhagyására;
13. Határozattervezet a Maros Megyei Gyermekvédelmi Bizottság létesítéséről;
14. Határozattervezet menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei személyszállítási közszolgáltatás kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére;
15. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
ELNÖK
Péter Ferenc

Ellenjegyzi
Paul Cosma TITKÁR

