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Módosult a közúti törvény

A gépkocsik nyilvántartásának felfüggesztése és törlése

Nemzetközi
versenyek
díjazottjai

A középiskolás diákok 13. országos
multidiszciplináris tantárgyversenyének díjkiosztását követően állapítottuk
meg Mátéfi István matematikatanárral,
a Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatójával, hogy a vetélkedő lebonyolításában történt változások sem
csökkentették az iskola diákjainak sikeres szereplését.

A közúti forgalmat szabályozó sürgősségi kormányrendeletet és azokat a törvénymódosításokat ismertették a sajtó
képviselőivel a Maros Megyei Rendőrfelügyelőségen, amelyek tavaly szeptembertől, valamint idén május 20-ától
érvényesek.

Szer Pálosy Piroska

A Cătană Daniel ideiglenesen megbízott
rendőrfelügyelő és Pop Ioan Florin, a megyei
közúti rendőrség ideiglenesen megbízott parancsnoka azokat a törvénymódosításokat is-

mertette, amelyek tavaly augusztus 23-án jelentek meg a 685-ös számú Hivatalos Közlönyben.
Európai uniós célkitűzéshez csatlakozott Románia, így Maros megye is, amelynek értelmében
2020-ig felére szeretnék csökkenteni a halálos
közúti balesetek számát. Amint a rendőrség
képviselői hangsúlyozták, a súlyos közúti balesetek csökkentését célzó intézkedésekkel remélhetőleg a megye közútjain is kevesebb lesz
a súlyos baleset. A baleset-megelőzési stratégia
részeként újabb TrueCam típusú sebességmérő
radarkészülékeket szereztek be, amelyeket
olyan országútszakaszokon használnak majd,
amelyeken sok közúti baleset történt. Mint el-

Fotó: Nagy Tibor

hangzott, a rendőrség munkáját megkönnyíti,
hogy bármilyen járműre felszerelhetik, nem
csak rendőrautókra, így a megengedettnél nagyobb sebességgel haladó gyanútlan gépjárművezetők is bírsággal számolhatnak.
A közúti rendőrség vezetője a balesetek okai
között Maros megyében a gyorshajtást, a gyalogosok szabálytalankodását és az elsőbbség
meg nem adását említette, míg országosan első
helyen a gyalogosok elővigyázatlansága és a
számukra meg nem adott elsőbbség szerepel. Az
utóbbi öt hónapban a megengedettnél nagyobb
(Folytatás a 2. oldalon)

GYENGE MŰSOR

____________2.
Kilenc évtized
emlékszilánkjai

Június 18-án tölti 90. esztendejét Kolozsvári Puskás Sándor szobrász- és
ötvösművész. Marosvásárhelyi otthonában fogad. A mosolygó ünnepelt
napfényre, biztató félárnyékba helyezett kisasztalnál ül, a járókeret elérhető közelségben. Ott beszélgetünk,
majd a lakás, a műterem kincseit is
feltérképezzük.
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A Nap kel
5 óra 28 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 167. napja,
hátravan 198 nap.

Ma JUSZTIN, holnap LAURA
és ALIDA napja.
LAURA: latin eredetű, a Laurentia
becézéséből rövidült.
ALIDA: a német Adelheid alakváltozata, jelentése: nemes természetű.
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Módosult a közúti törvény

(Folytatás az 1. oldalról)
sebesség miatt történt 104 baleset közül 40%-ban csak egy jármű
károsodott. A motorkerékpárt, kerékpárt, autót vezetők közül 38
esetben csak a balesetet okozó saját járművében esett kár. Az első
fél évben jegyzett balesetekből 41-et a megyén áthaladó járművezetők okoztak. A gyorshajtás miatti balesetek másik okát a gyalogosok képezik, akik nem a kijelölt helyen kelnek át. Az első fél
évben közel háromezer gyalogost bírságoltak meg a közúti szabályok megsértéséért – tudtuk meg a beszámoló során.
Műszaki hiányosság – és forgalmi-felfüggesztés
A 2017. aug. 18-i 14-es számú rendelet értelmében tilos a közutakon azoknak a járműveknek közlekedni, amelyek műszaki állapota nem megfelelő, lejárt vagy felfüggesztették az időszakos
műszaki vizsga érvényességét, nincs meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk, illetve amelyek bejegyzését felfüggesztették.
A közúti rendőrség főfelügyelője hangsúlyozta, hogy a hiányosságokat a közúti ellenőrzések során a rendőrség munkatársai állapítják meg, a műszaki állapot felmérését pedig a rendőrség a
Gépjármű-nyilvántartó Hivatallal (RAR) közösen végzi. Ha egy
jármű műszaki állapotában hiányosságokat állapítanak meg a fékrendszerben vagy a vezérműnél, illetve a fényszórók vagy hangjelzés hiányát észlelik, a bírság mellett visszatartják a forgalmi
engedélyt. A május 20-ától érvénybe lépett közúti törvény szerint
azonnal felfüggesztik a gépjármű forgalomba való bejegyzését,
amennyiben lejárt az időszakos műszaki vizsga (ITP), és az egy
rutinellenőrzésen derül ki. A 9–20 büntetőpont kifizetése mellett
rendszámtábla és forgalmi nélkül maradnak. Ezért a gépjármű- tulajdonosoknak ellenőrizniük kell az autó műszaki vizsgájának érvényességét. A helyszínen kibocsátanak ugyan egy igazolást, de
az nem jogosít fel közúti közlekedésre. A felfüggesztés azt követően szűnik meg, amint megszerzik a műszaki vizsgát bizonyító
iratot. A gépjármű forgalmi engedélyét és a rendszámtáblákat a
közlekedési rendőrség adja vissza a tulajdonosnak.
Ugyanez érvényes akkor is, ha a gépjárművet eladták/megvásárolták, és 90 napon belül nem íratták át az új tulajdonos nevére. A
májustól érvénybe lépett törvénymódosítás nyomán Maros megyében 15 esetben kellett alkalmazniuk az új szabályozást. Eddig nem
létezett ez az előírás, hogy felfüggesztették a forgalomba való beíratást, május végétől azonban azokkal a járművekkel, amelyeknek
nincs meg a műszakija, nincs kötelező biztosítása és műszakilag
nem felelnek meg a biztonságos közlekedés feltételeinek, nem járhatnak közutakon.
Egy másik törvénymódosítás a járművek eladását követő tulajdonjog-bejegyzés, aminek ideje az eddigi harminc napról kilencven napra nőtt. Amennyiben ez idő alatt az új tulajdonos nem íratja
a nevére a tulajdonába került járművet, felfüggesztik a gépjárműnyilvántartásból, mindaddig, amíg az új tulajdonos nevére nem
íratják. Amennyiben egymást követő tranzakciók zajlanak, a 90
napos határidőt az első eltulajdonítástól számítják.
– Mi a helyzet a külföldi rendszámokkal az országban közlekedő
román állampolgárok tulajdonában lévő járművekkel? Van egy bizonyos kategória, amely sok esetben rendkívüli szabálytalanságokat követ el. Miként tudják ellenőrizni és felelősségre vonni őket?
– kérdeztük.
– Tudjuk, melyik kategóriára célzott... Amennyiben van kötelező
felelősségbiztosítása valakinek, és az illető országban elvégzett érvényes műszaki vizsgája a járműnek, semmi akadálya annak, hogy
más ország gépkocsi-bejegyzési nyilvántartásában szerepeljen. Az
adatbázisban szerepelnek, és figyelemmel követjük azokat az eseteket is.

A legjobb matematikusok

Nemzetközi versenyek díjazottjai

Búcsút véve az idei tanévtől,
adós vagyok még egy beszélgetéssel. A középiskolás diákok
13. országos multidiszciplináris
tantárgyversenyének díjkiosztását követően állapítottuk
meg Mátéfi István matematikatanárral, a Bolyai Farkas Elméleti
Líceum igazgatójával, hogy a
vetélkedő
lebonyolításában
történt változások sem csökkentették az iskola diákjainak
sikeres szereplését, akik a hét
tantárgyból szervezett tizenegy
vetélkedőn három első, három
második és két harmadik díjat
nyertek.

Bodolai Gyöngyi

A most zárult tanévben a nemzetközi és országos matematikaversenyeken is figyelemre méltó
eredményt értek el, és örvendetes
tényként említhetjük meg, hogy felzárkóztak melléjük más általános iskolák diákjai is. Az évzáró
számvetéskor érdemes visszapillantani ezekre a sikerekre.
– Megkérem, foglalja össze az eredményeket!
– Márciusban és áprilisban két
nemzetközi magyar matematikaverseny követte egymást. Kaposváron
tartották a IX–XII. osztályos tanulók
Kárpát-medencei vetélkedőjét, a délvidéki Szabadkán pedig az V–VIII.osok mérték össze felkészültségüket
matematikából. Az oktatásügyi minisztérium megbízásából a Bukarestben oktató dr. Bencze Mihály
matematikatanár kollégával együtt kísértük el mindkét versenyre a romániai válogatottat. Újdonságnak
számít, hogy az oktatási tárca 12 diáknak biztosította az utazási költséget. Elmondhatom, hogy mindkét
csapat kiválóan szerepelt.
– Vegyük sorra a megyénkben tanuló diákok teljesítményét!
– A középiskolások 220 résztvevővel tartott kaposvári vetélkedőjén csapatunkból a Bolyai líceum XI.-es
diákja, Ferencz Dániel érte el a leg-

jobb helyezést, a 60-ból 53 ponttal a
nemzetközi mezőnyben a második
helyen végzett. Azért vagyok büszke
a teljesítményére, mert a tanítványom. Korcsoportjában ugyancsak a
második lett a kolozsvári Farkas Borbála (Báthory István Elméleti Líceum) 50 ponttal. A tizedik
osztályosok között a sepsiszentgyörgyi Miklós Csenge (Székely Mikó
Kollégium) ért el 53 ponttal második
helyezést.
Az V-VIII. osztályosok Szabadkán
mérték össze tudásukat. A délvidéki
versenyen kiemelkedő teljesítményt
nyújtott a Maros megyei diákok csoportja, akik a nemzetközi megmérettetésről öt díjjal és egy dicsérettel
tértek haza. Kiemelném a csapatból
az ötödikes Barta-Zágoni Csongor
nevét (felkészítő tanára a Bolyaiban
Szilágyi Emőke) és testvérének, a hetedikes Barta-Zágoni Bernadettnek a
nevét, aki szintén a tanítványom,
ugyanis mindketten elsők lettek. Szeretném megdicsérni a hetedikes Nagy
Zsuzsát, a Dr. Bernády György Általános Iskola diákját, Bartos Honorea
tanítványát, aki második helyezést ért
el. Ugyancsak a második díjat érdemelte ki az ötödikes Kerekes-Máthé
Éva, a hatodikos Simon László pedig
harmadik lett. Mindketten az Európa
Általános Iskola tanulói, felkészítő tanáruk Secărean Éva. Megyénkből dicséretben részesült Újfalusi Ábel, a
szászrégeni Petru Maior Szakközépiskola diákja. A romániai csapat a
nyolc első díjból négyet elhozott, ami
jó eredménynek számít, ha figyelembe vesszük, hogy Magyarország
népesebb csapattal versenyezett, és a
174 résztvevő között ott voltak a határon túli (kárpátaljai, felvidéki és
délvidéki) diákok is.
– Feltételezem, hogy nem azonos
tanterv szerint tanulják a matematikát a különböző országokban. Hogyan lehet a követelményeket közös
nevezőre hozni?
– Lépések történtek a program
egyeztetésére. Az elképzelés az, hogy
ne a különböző országokban tanított
anyag keresztmetszete, hanem az

egyesítése legyen a közös követelmény. Amit a gyermekek az országukban folyó iskolai oktatás során
nem tanulnak meg, azokat az ismereteket önszorgalomból kell kibővíteniük azzal a tananyaggal, amit egy
másik országban a velük egykorú társaiknak tanítanak. A versenyfeladatok
általánosabbak, nagy hangsúlyt fektetnek a logikára, számelméletre, és
azok a diákok a legeredményesebbek,
akik a logikus gondolkodást gyakorolják nap mint nap. Ilyen szempontból szeretném hangsúlyozni, hogy
megyénkben kiemelten foglalkozunk
a tehetséggondozással. A Bolyai Farkas Elméleti Líceumban a tanév idején minden péntek délután működik a
Vályi Gyula-kör, ahol heti két órában
a tehetséges diákokat évfolyamonként a megyében oktató matematikatanárok készítik fel, ami meghozta az
eredményét.
Az elmondottakhoz hozzá kell tennem, hogy Barta-Zágoni Csongor a
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
nemzetközi szakaszán a második helyen végzett. Még kiválóbb teljesítményeként kell megemlítenem, hogy
a romániai matematikaolimpia országos szakaszán a negyedik legjobb
pontszámot érte el, amiért az első hárommal együtt aranyérmet kapott.
Ilyen teljesítmény a Bolyai történetében évek óta nem volt.
– Hogyan lehet erre a szintre eljutni? – gondolok a Zágoni testvérekre.
– Napi rendszerességgel foglalkoznak matematikával, részt vesznek a
Vályi-körön és a román nyelven tartott felkészítőn is. Szilágyi tanárnővel
együtt sokat dolgozunk velük, mert
számunkra élvezet, amikor látjuk,
hogy egyre eredményesebbek lesznek.
Ösztönzést jelent, hogy a díjnyertes
diákok bekerülnek azok közé, akik a
jövő tanévben minden hónapban ösztöndíjban részesülnek az oktatási minisztériumtól, és eredményeik alapján
az iskola is anyagi támogatást kap fejlesztésre.

Járda és fedett sáncok Sóváradon

Megszületett a járdásítási terv támogatási szermelynek
ződése,
értelmében Sóvárad központi részén járdákat és
fedett sáncokat alakítanak
ki. A munkálat összértéke
493.139,48 lej, amelyből
298.400,21 lejt a Vidékfejlesztési Ügynökség
nyújt támogatásként, a
fennmaradó 194.739,27
lejt a helyi költségvetésből állják. A járdát az orvosi rendelőtől a Görög
utcáig tartó szakaszon
alakítják ki.
Az önkormányzat a járókelők biztonságos közlekedésének érdekében
valósítja meg ezt a munkát. A munkálat tervezett
időpontja 2018 nyara –
nyilatkozta a Népújságnak Bíró Csaba polgármester. (mózes)
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Lilla, Léda és a Nyár

Lillácska, kelj fel!
Hangocskád csermely
Csobogása:
Friss!

Az alma, a körte,
Ha potyog a földre,
S a szilva is, ha
Nincs!

Neki és hívjad,
Homokba írjad:
Szeretlek, Nyár!
Kincs

Léduska nézi,
Ő is már érti,
Felkiált, kacag, és mondja, hogy
Jé!

Pillangó szárnya
Terül a nyárra,
Selyemmadáré!
Ints

Lillácska, szaladj,
Dinnyébe harapj,
Csorduljon ajkadon
Lé!

Kilenc évtized emlékszilánkjai

Beszélgetés a 90 éves Kolozsvári Puskás Sándor
szobrászművésszel

Június 18-án tölti 90. esztendejét Kolozsvári Puskás Sándor szobrász- és
ötvösművész. Marosvásárhelyi otthonában fogad. A műteremlakás a Kossuth utca egyik régi házában a hátra
nyúló, hosszú udvar végében, nagy
mogyoróbokrok, dús növényzet és
szebbnél szebb virágok közt húzódik
meg. Itt is, ott is egy-egy szobor,
torzó, kíváncsi kőfej kandikál ki a levelek s az indázó ágak mögül. A mosolygó ünnepelt napfényre, biztató
félárnyékba helyezett kisasztalnál ül,
a járókeret elérhető közelségben. Ott
beszélgetünk, majd a lakás, a műterem kincseit is feltérképezzük. Kiállításnyi új munkáknak is örülhetünk. A
magas életkor nyilván nem maradhat
említetlenül.

Nagy Miklós Kund

– A szobrászat kemény fizikai munkát, komoly erőkifejtést is igényel. Úgy gondolom,
hogy akármennyire friss is szellemileg,
amint idősödik az alkotó, bizonyos korábbi
foglalatosságairól kénytelen lemondani.
– Nemcsak a szobrászat nagy fizikai erőkifejtést igénylő eljárásait, az ötvösmunkát is
abba kellett hagynom, az ujjaim már nem
úgy működnek, ahogy kellene, nem képesek
olyan finomságokra, amiket az ékszerkészítés igényel. Mostanság inkább kalapálgattam.
A család kissé nehezen is viselte. Püfölni kell
a fémet, s az bizony eléggé hangos. Csak
olyankor tudtam csinálni, amikor nem aludt
a kisunoka. Dísztálakat csináltam, vagy harminc darabot két év alatt. Néhányat ki is állítottam belőlük. Az ember 90 évesen ül a
fenekén és kalapál. Járni már nem tudok. A
szobrásznak munka közben is jönni-menni,
tenni-venni kell, körbejárni, hajolgatni, emelgetni, ez nekem már nem megy. Azt kell csi-

Ülő nő... Kolozsvári Puskás Sándor szobra

nálnom, amit ülve is lehet. Mintázni lehet, de
ahhoz valahogy nincs kedvem. Az utoljára
készült nagyobb munkáim a portrék voltak.
Alabástromot még azután is faragtam. Az
nem annyira kemény, ülve is meg lehet birkózni vele.
– Aki életében annyit járt, kelt, kirándult,
gyalogolt, mint ön, annak tényleg nagyon
nehéz lehet ez a kényszerű helyhez kötöttség.
– Hát az biztos! Én horgászni is annyit jártam egész életemben, hogy meg se számolhatók a kilométerek. Most is folyton mennék,
ha lehetne. Tavaly kivittek a fiúk, de az csak
egyszeri valami volt. Egyébként minden
héten összejövünk, sajnos nem a Maroson,
hanem egy vendéglőben. Péntekenként kötelezően horgász-összejövetel van már vagy
huszonöt éve, nem is tudom pontosan, mióta.
– És ki nem fogynak a horgászmesékből?
– Azokból sose fogyunk ki. De a társaságunk ritkul vészesen, az a baj! Kivénül a csapat. Tavaly is két horgászbarátunkat temettük
el. Mennek, mennek a fiúk megállíthatatlanul.
– Kolozsvári Puskás Sándor viszont tartja
magát, az alkotótársak között is ön a rangidős.
– Jönnek utánam azért jó páran, persze a
halászatot Hunyadi Laci is elhanyagolta az
utóbbi időben. Több festő, szobrász túl van a
nyolcvanon. Datu Victor például és Hunyadi
is akkor jött első évre Kolozsvárra, amikor én
végeztem a főiskolán. Mennyi minden történt
velünk azóta! Néhány dolog az életemből

benne lesz abban a könyvben, amit a 90. születésnapomra jelentetek meg. Szilánkok címmel közel harminc fejezetben megírtam az
emlékeimet, jót és rosszat, szépeket és szomorúakat, mindent, ami velem, velünk megesett az eltelt évtizedekben, találkozásokat,
történéseket, egyféle korrajz is kikerekedik
belőlük. Sok fotó, reprodukció is lesz a kötetben. Kolozsváron ki is nyomták, de nem
úgy sikerült, ahogy kellett volna, most újranyomatom. Saját pénzen persze, ilyenkor
nem akad senki, aki segítsen. Volt egy kedves
barátom, egy orvos, aki nagyon szeretett
szobrászkodni, én meg tanítgattam, próbáltam beavatni a szobrászat titkaiba. Fekete Lorándnak hívták, váradi származású volt, még
‘65-ben kimentek Amerikába. Ott jól befutott. A maga dilettáns módján igazán jó szobrokat csinált. Könyvet is kiadott róluk.
Egyszer ott voltam náluk három hónapig. Ő
támogatta ennek a most megjelenő albumomnak a kiadását. Sajnos szegény nemrég meghalt. Négy évvel volt fiatalabb nálam. Sok
baja volt az egészségével, de nem hagyta
magát, az egész világot bejárta. Vagy öt évvel
ezelőtt az Istenszékére is felment. Szerencsém volt vele, nélküle aligha láthatna napvilágot ez a kötet.
– Nevezzük szerencsének vagy másvalaminek, az élete és pályája alakulásában nagy
szerepe volt annak, hogy több rendkívüli
emberrel, meghatározó egyéniséggel találkozhatott és került barátságba. Ez a könyv
(Folytatás az 5. oldalon)
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BMC ötödször

Kolumbán Árpád: A víz őrzője

ményhez illő helyszín, minden alkalommal
figyelmes, készséges házigazdának bizonyul.
Az is kedvet kap ilyenkor a bemutatkozásra, aki szervezetileg nem kötődik az alakulathoz. Erre a szervezők is alapoznak,
mindig vannak felkért kiállítók, főleg a potenciális tagjelöltek, a fiatal alkotók köréből.
Persze az idősebb nemzedék van túlsúlyban,
az idei tárlat 33 szereplője közül többen túljutottak a hetedik, nyolcadik X-en, de irigylésre méltó az alkotókedvük, a vitalitásuk. És
a művészi igényességük is példás, továbbra
is töretlen. A szobrász Kolozsvári Puskás
Sándor június 18-án tölti a 90-et, a festő
Kedei Zoltán ősszel lesz 89, Szotyori Anna
grafikus 88, Datu Victor festőművész 86, Bálint Károly szobrászművész 83, Bálint Zsigmond fotóművész 81 éves, a festészetben,
grafikában egyaránt otthonos Sz. Kovács
Géza is 80-as lesz idén. Hasonlóan jeles,
neves csapatot alkotnak a hetvenesek: Kákonyi Csilla, Major Gizella, Barabás Éva, Kiss
Levente, Baróthi Ádám, Hunyadi Mária,
Nagy Dalma, a hatvanasok: Csíky Szabó
Ágnes, Bandi Kati, Miholcsa József,
Gyarmathy János, Sajgó Ilona, Nagy
Attila, Gergely Erika, Puskai Sarolta. És aztán visszafelé az újabb
generációk, az ötvenes, negyvenes,
harmincas nemzedékek képviselői:
Sánta Csaba, Kolumbán Kántor
Zita, Kolumbán Árpád, Molnár D.
Dénes, Molnár Krisztina, Kuti Botond, Makkai István, Căbuz Andrea,
Căbuz Annamária, Csóka Szilárd,
Veress Gábor Hunor, Szabó Annamária. Igazán reprezentatív névsor,
s kiállított munkáik alkotóművészetük legjobb szintjét képviselik, tudásuk, tehetségük legjavát nyújtják.
Nyilván sokféleképpen, eklektikusan, ami az ilyen seregszemlék alkalmával
elkerülhetetlen,
összbenyomásként mégis harmóniát
teremt a művekből szertesugárzó humánum, a galériát belengő életkedv,
derű és játékosság.
Mint pár évtizede mindig az ilyen
csoportos jelentkezésekkor Marosvásárhelyen, most is a festészet és a
szobrászat uralja a termeket, mindenik egyéniség a maga világát, stiláris sajátosságait hozza, múltat és
jelenkort, klasszicitást és kísérletezést, drámaiságot és ötletsziporkákat,
álomvilágot és nosztalgiát, iróniával

Kemény János
az Erdély sorozatban

Folytatja honismereti album sorozatát a Lőwey Lilla –
Váradi Péter Pál szerzőpáros, illetve a veszprémi PéterPál
Könyvkiadó. Korábban már jeleztük, hogy a nagy könyves
vállalkozás legfrissebb darabjaként a marosvécsi mecénást, báró Kemény Jánost bemutató kötetet juttatják el az
olvasókhoz. Az új könyvet elsőként az Ünnepi Könyvhét
budapesti közönsége vehette kezébe. Június 15-én, péntek
délután a veszprémiek könyves ünnepén is bemutatták a
sorozat 45. albumát. Mellékletünk olvasóival ma a kiadó
beharangozóját ismertetjük meg.
„A mecénás báró Kemény János emlékének adózunk
új kiadványunkkal, miközben bemutatjuk a marosvécsi
Kemény-várkastélyt, valamint az Erdélyi Helikon történetét. Nagy adósság törlesztésének teszünk eleget, mivel Kemény Jánosról írott és nevével fémjelzett könyv mind ez
idáig Magyarországon még nem látott napvilágot. Kemény
János életét, érdemeit és irodalmi értékeit feltétlenül meg
kell ismernie a hazai irodalomszakértő közönségnek, kedves alakja, irodalom- és színházpártoló tevékenysége egyedülálló a magyar irodalomtörténetben. Ismeretterjesztő
irodalmi fotóalbumunk a színház- és irodalompártoló
életét és munkásságát mutatja be, kiemelve az erdélyi tájakhoz, emberekhez, Erdély irodalmához és történelméhez
fűződő kapcsolatait, érzelmeit. Mindemellett kiemeljük elbeszélő művészetét, szelíd és bölcs humorát, moralizáló,
ízes stílusát. Szándékunk alaposan megismertetni a marosvécsi Kemény-kastély történetét, valamint Kemény János
szerepét az Erdélyi Helikon létrejöttében. A fotóalbum beilleszkedik a kiemelkedő erdélyi egyéniségeket bemutató
könyveink sorába. Bár Kemény János Pittsburghben született, mégis erdélyi származású, ezer szállal kötődött a tájhoz, mely érzelmeiről mind levelei, mind alkotásai bőven
tanúskodnak.”

Kákonyi Csilla: Meghasadt világ
Fotó: Bálint Zsigmond

telített realitást kínálva a szemlélőknek. Esetenként festői vagy plasztikai
remeklések állítják meg és kápráztatják el a nézőket. Kijelenthető, hogy a
felvonultatott szobornépesség bárhol
elismerésre késztetné a tárlatlátogatókat. Itt is ez történik. A textilművészek, akik ezekben a tavaszi napokban
többnyire az Ariadne Szalonra összpontosítják figyelmüket, és mindenekelőtt ott számíthatnak babérokra, a
BMC-s kiállítást festménnyel, illetve
grafikával gazdagítják. De textilkompozíciók is szerencsésen színesítik,
kerekítik egésszé a Bernády Galériában harmonikusan összehangolt anyagot. A nemzedékek kézfogása, ami
nem magától értetődő jelenség a mai
világban, a Barabás Miklós Céhnek
köszönhetően ezúttal is megvalósult.
Ez lehet a hosszú távú siker garanciája. (N.M.K.)

Bálint Károly: Térdelő lány

Noblesse oblige... A név, a rang, a hagyomány kötelez. Ezt így egyik művész se jelentette ki, amikor a Barabás Miklós Céh Maros
megyei csoportjának idei kiállítását szervezni
kezdték, de magától értetődő volt, hogy aki
teheti, ezt a tárlatot semmiképp sem hagyja
ki. Pedig bőven lehetett volna kifogásokat találni, hogy ki miért nem tud újra bemutatkozni. Elsősorban azt, hogy az utóbbi időben
nagyon gyakran szólították közönség elé a
festőket, szobrászokat, díszítőművészeket
Marosvásárhelyen és távolabb is. Mégis csak
kevesen, a valóban igazoltan hiányzók maradtak ki az alakulat 5. tárlatáról. Külön
vonzereje, varázsa van annak, amikor a vizuális művészetek képviselői a jelenében is ígéretes, nagy múltú BMC zászlaja alatt
jelentkeznek. A tárlatlátogatók körében is különleges csengése van ennek a névnek. Ezért
is tűnhet úgy, hogy nem négy éve, annál sokkal hosszabb ideje állítanak ki együtt a Vásárhelyen és környékén élő céhtagok. Most
már bizton állíthatjuk, meghonosodott itt ez
a rendezvény, s a Bernády Ház is az ese-

Czegő Zoltán
80 éves

Unokásan
Hányszáz éve nem
voltam veletek
Felőlem jöhet
s mehet felelet
Fusson bánatba
rím égszakadás
Értünk jön s mehet
a hálaadás

Jóestét fényt szór
a sok gesztenye
Születésnapban
ez a földteke
Harminc ujjocskán
jól hámlik a hárs
Engem ma még a
halál is magáz
Hintáz a kicsi
egy szalmaszálon
Nincs is egyebem
csak ez az álom
Belül vagyok egy
birtokviszonyon
Odakinn reked
minden iszonyom
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Kilenc évtized emlékszilánkjai

(Folytatás a 3. oldalról)
önvallomásos jellegű, nyilván személyesebb, mint a Pallas-Akadémia Kiadó Életjelek sorozatában öt évvel ezelőtt megjelent
monográfia. Jó néhányuk arcéle kirajzolódik, miközben feleleveníti a velük kapcsolatos emlékeit.
– Arra törekedtem, hogy a könyv ne legyen unalmas. Ez nem regény, hogy az izgalmas sztorijával olvastassa magát. Én se
vagyok író. Könnyen megunnák a szövegemet, ha folyamatosan kellene olvasni. Ezért
gondoltuk, hogy pár oldalas „szilánkokból”
álljon össze. Ezek az életemnek bizonyos
mozzanatai, benne van a családom és azok a
barátaim, mentoraim, nagyon sokan, akik a
sorsomat valamiképpen befolyásolták a születésemtől napjainkig. Persze hogy igyekeztem élményszerűen megírni. Azt is
mondhatnám, hogy szubjektíven. Mintha hallanám is róla a véleményt vásárhelyies szóhasználattal: „na, ez jól megmondta az
őszintét!” Sok névvel találkozhat a kötetben
az olvasó, leggyakrabban talán a festő Nagy
Imre kerül előtérbe, meg László Gyula történész, de ebbe most ne mélyedjünk bele, túl
hosszasan kellene sorolnom, hogy senkit se
felejtsek ki a kedves embereim közül. És a
különböző helyszínekről, vidékekről még

Műteremrészlet

nem is beszéltem, ahol a kilencven évem alatt
rengeteget bóklásztam. Nem csak Erdélyben
és Moldovában. Az előbb különben a volt
kedves horgászbarátom, Kulcsár kőművesmester egyik kedvenc szavajárását idéztem
az őszinteségről. Vele a bözödi tónál ismerkedtünk össze, utána számtalanszor jártunk
együtt halászni.
– Jó horgászhely a bözödi tó?
– Igen, vagy legalábbis az volt. Aztán elkorcsosodott. Betelepítettek halakat oda, de
nem kellett volna. Volt egy természetes faunája, és az a beavatkozástól megbomlott.
Most már van benne harcsa, csuka, sügér is,
pedig elég volt az az élővilág, amit a patak
biztosított, a balin, márna, paduc, a tájra jellemző más honos halfajták. Hogy mi lesz ezután, amikor újra feltöltődik a vízszint, azt
nem tudom.
– És mi van a másik nagy szenvedélyével,
a főzéssel, konyhaművészettel?
– Már csak házilag, de főzök állandóan
most is. Igazából ezt se lehet ülve csinálni,
keserves dolog így kínlódni. Kell a segítség,
hogy kézre adják a szükséges dolgokat.
– Eddigi kilenc évtizedét hála istennek nem
ez jellemezte, mindig tevékeny volt, folyton
talált magának elfoglaltságot. A könyvben
élete mindenik periódusát felidézi valamiképpen. Megállhatunk most valamelyik
időszakánál?
– Az indulásnál. Az ötvenes, hatvanas
éveknél. Akkor az állam még sokat vásárolt
a művészektől. Aztán ahogy Ceauşescu felerősödött, leállította a vásárlásokat. Ezzel
mindent tönkretett. Az ideológia mindenre rátelepedett, de nekem nem sokat számított. Diákkoromban, amikor állandóan munkás
témát követeltek, nekem nem kellett megerőltetnem magam, mint a régi öregeknek,
valahogy jöttek azok önmaguktól. Én például
abban az időben szerelmes voltam a bányába.
A bánya téma érdekelt, mind azzal foglalkoztam volna. Zola Germinalját olvastam, szakirodalomba mélyedtem, elmentem a lupényi
bányába, bányászszobrokat csináltam. Har-

mad- vagy negyedéves voltam, amikor az
első ilyen szobromat meg is vették. Volt egy
barátom ott, az apja bányamérnök volt, meghívott hozzájuk, bevitt a bányába is. Szívvellélekkel hozzáálltam, lett vagy három-négy
bányászszobrom. Abból kettőt el is adtam jó
pénzért. Hatezer lejt hozott a postás. 1950ben az legalább hat jó fizetés volt. Egy diáknak kész paradicsom. Akkor egy flekken öt
lejbe került, ha jól emlékszem. Az első dolgom tudja, mi volt? A vásárhelyi Kulcsár Bélával jó barátok voltunk, s vettünk egy
disznót. Udvaroltam egy leánykának, az apja,
Péter bácsi mészáros volt. Adtam neki ezer
lejt, és megkértem, vegyen nekem belőle egy
disznót. Megvette, levágták, ott tartottam
náluk, s amíg volt belőle, Kulcsár Bélával rájártunk. A vége az lett, hogy kaptam egy furcsa kiütést a homlokomra, olyan lett a bőröm,
mint egy rühös kutyáé. Kiderült, hogy allergiás lettem a sok füstölt hús miatt. Azóta is
megmaradt az érzékenységem a füstölt húsra.
A kolbász és a szalonna füstölésével is óvatos
vagyok.
– Szerencsés embernek tartja magát?
– Ahhoz képest igen. Igaz, hogy mindenért keményen meg kellett dolgozni, mert
mindig az újat kerestem. Vonzott a fémmunka, de nem volt hozzá elég pénzem. A

szobrászat nagyon pénzigényes foglalkozás.
Ilyen szempontból a festőnek sokkal könynyebb a dolga. A szobrászati anyag pénzbe
kerül, pláne ha nemes anyaggal akar dolgozni
az ember. Én pedig állandóan arra vágytam,
márványra vagy más ilyesmire. Így került

képbe a műkő is, mert márványzúzalékot
aránylag olcsón be tudtam szerezni. Össze lehetett törni a márványt, azt szitálni satöbbi,
hozzáadni fehér cementet, így el lehet érni
egy végleges anyagot, amit ki lehet tenni a
természetbe, bírja a viszontagságokat. Színezni is lehet. Csináltam feketét, rózsaszínt
is. Az Íjásznő például rózsaszín, vörös márványból van. A cementet is meg lehet festeni.
Vörös oxiddal például. A márvány és a cement keverékéből lesz ilyen rózsaszín. Az

Íjásznő ruhája fel is volt csiszolva. A többi
rész faragva volt. Tiszta fehéret is tudok csinálni. Ez is olyan itt, az udvaron, a Szomorú
múzsa. Az eredeti változata a Székely Színház egykori nagy egyéniségének, Delly Ferencnek lett a síremléke, a Házsongárdi
temetőben van Kolozsváron. Ez másodpéldány, rám vár. Vörös mozaikot is öntöttem.
Nagy Imre bácsinál van Zsögödön egy Korsós lány vörösből. A kolozsvári temetőben
van egy Tyukodi-szobrom, szintén vörös.
Szóval végleges anyagokban szeretek dolgozni.
– Újat hozni mindig nehezebb. Mégis arra
törekedett.
– Kellett nekem a kihívás. A 60-as évek
elején elmehettem Magyarországra. Főiskolai
tanárom, Vetró Artúr beprotezsált az ottani
régi kollégáihoz. Volt egy nagyon kedves
szobrászbarátja, nekem is az lett, Megyeri
Barna. Nála láttam egy számomra ismeretlen
technikát: a fémszobrokat kalapálva készítette, összeforrasztva a fémlemezt. Ezzel kiiktatta a költséges bronzöntést. Mintha az
erdélyi szobrászoknak találta volna ki. A Várbazárnál voltak a műtermek, azokat végigjártam. Dabóczy Miska bácsinál laktam, ő

csinálta Kőrösi Csoma Sándor vásárhelyi
szobrát. Mondtam is neki, hogy a szobron a
nevét felfrissítettem, amikor Kulcsár Béla elvitt Vásárhelyen a Bulevárdra. Nála laktam
párszor. Megyeri Barna aztán megtanított,
hogy kell kalapálni. Nagyon tetszett nekem,
lemezből valamit csinálni, anélkül, hogy önteni kellene. És nem kerül annyiba. Egy pléhvagy cinklemezzel lehet valamit kezdeni. Itthon aztán szereztem hozzávalót. Először
cinkkel próbálkoztam, a bikaszobrom például
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cinklemez, és cinnel van forrasztva. Azt megcsináltam aztán
nagyban is a tengerpartra. A kollégákat a guta majd megütötte,
amikor hallották, hogy azt is
megvették tőlem. A páros szobrot, amiből szintén tengerparti
rendelés lett, ugyancsak nagyon
irigyelték. A „felszabadulás” 20.
évfordulója volt akkor. Egy fiatal
pár szobrát készítettem el, azt a
címet adtam neki, hogy Húszévesek. Két fiatal ül egy padon, életnagyságban csináltam meg
horganylemezből. Nagyon sokat
segített a folyamatban az említett
orvos barátom. Ő szerezte be a
cint meg egyebeket, segítségemre volt a munkálatokban is,
egy évig kalapáltam azt a szobrot. Ezt a módszert senki nem alkalmazta nálunk. Illetve Hunyadi
csinált ezzel a módszerrel egy kisebb halászfigurát. Nagyon munkaigényes eljárás, nem szívesen
vágnak bele ilyesmibe. Ezt a
munkát aztán 40.000 lejért vásárolták meg Bukarestben. Én jóformán észre se vettem, mert
mindig el voltam adósodva.
Adósságból éltem. Nekem más
foglalatosságom nem volt. Nem
pannóztam, nem csináltam ridikülöket, mellényeket bőrből.
Sokan ebből éltek, vettek autót, házat. Én
csak művészettel foglalkoztam, de abból
azért nehéz volt megélni. Aztán a környezetemben mindenki roppant irigy lett, amikor
megtudták, hogy ennyit kaptam a szobromért. Igaz, hogy csak egy tízest kaptam belőle, mert már be voltam táblázva a
képzőművészeti alaptól felvett előzetes kölcsönök miatt. Azokból éltem, fizetésem nem
volt. Korábban egy évig ösztöndíjam is volt,
havonta ezer lej, ami nem volt akármi egy diáknak! Azonkívül két szobromat is megvásá-

rolták. Az egyik Bara Margit szobra volt. De
a pénz mind el is ment. Nem volt lakásom, a
bentlakásból kidobtak. Két évig egy fogorvos
barátom rendelőjében aludtam, semmiképp
se tudtam lakáshoz jutni. Kolozsváron a Bolyai utcában volt a képzőművészeti alapnak
egy közös műterme, ahol együtt dolgoztam
Vetróval, Benczédi Sándorral, Darkó Lacival
s még néhány kollégával, akinek nem volt
műterme. Mindenki elfoglalt magának egy
sarkot, s ott bütykölt, amit tudott. Mindig kellemes, jó hangulat uralkodott. Vetró megjött,
megállt az asztal mögött, fél kézen mérlegbe
helyezkedett, és más szertornászfigurákat is
bemutatott. Nagyszerű tornász és bűbájos
ember volt. Engem tanított is az intézetben,
művészeti rajzot oktatott, de az volt igazán
hasznos számomra, hogy sokáig közös volt
ez a műtermünk. De álljunk meg itt, akiket
érdekelnek a meséim, majd elolvashatják a
Szilánkok kötetben, amikor megjelenik, remélhetőleg éppen a születésnapomra.
– Hát akkor nekik jó olvasókedvet kívánok,
Önnek pedig további jó kedélyt, erőt,
egészséget és újabb alkotásokat. Isten éltesse sokáig!
Támogatók:
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Színházi jubileum Marosvásárhelyen

Az eltelt 215 évre emlékeztek Marosvásárhelyen
a Macbeth június 12-i rendhagyó előadásával. A
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának honlapján megjelent szöveggel
köszöntjük az évfordulót.

baton. Ajánlja annak okáért magát a tekintetes publicumnak kegyességébe. A mi a társaságot illeti, főbb törekedése lészen az, hogy illendőséget meg ne sértse, és a jó
erköltsöt maga példaadásával is tiszteletreméltóvá tegye.«
Az első marosvásárhelyi vendégjáték eredménye huszonhat fellépés volt. Utoljára július 31-én játszottak,
majd innen indultak el Zsibó
érintésével Magyarországra:
Debrecenbe és Szegedre. A
más városokban bevált
módszer nálunk is eredményes volt: id. Wesselényi
Miklós kezdeményezésére
Marosvásárhelyen is színházért felelős színházi bizottságot hoznak létre a város
notabilitásából.
Ahogyan 215 évvel ezelőtt a hivatásos színjátszás
megjelenése Marosvásárhelyen a haladó szellemiséget,
a kultúra fejlődését jelentette, színházunk ma is az
újszerűségre, a kortárs formák és szemléletek felmutatására, egyetemes értékek
teremtésére törekszik. Keresztes Attila művészeti igazgató rendezései fontos állomásai az 1803-ban elkezdett
útnak, Macbeth-rendezését az évforduló alkalmával ma
19 órától rendkívüli módon nagy nézőtér előtt játsszuk.”

„Az 1792-ben megalakuló kolozsvári magyar színtársulat
(mai
nevén
Kolozsvári Állami Magyar
Színház) első éveiben nagyrészt vándorlásai révén, téli
és nyári kiszállásaival vált
ismertté Erdély- és Magyarország-szerte. 1803-ban egy
új játszóhelyet, Marosvásárhelyt ikatta be nyári vendégszerepléseinek útvonalába.
Kótsi Patkó János, a társulat
akkori vezetője jelölte ki a
városban legalkalmasabb helyet a nyári ideiglenes színházépület felhúzására: »a
város felső részében, a várostól nem oly igen távol«.
Június 12-én Kotzebue A nevelés formálja az embert
című vígjátékkal kezdtek. A
korabeli színlapon a következő beharangozót olvashatjuk:
»A Nemzeti Játszótársaság, mely csak egyedül van az
esmérhető világon, czéljául tévén, hogy a játékszini nemesebb időtöltésében az egész nemzetet tehetsége szerint
részeltesse: megjelent ezen nemes városban is, és elkezdi
(A plakát a kolozsvári Lucian Blaga Központi Egyemai napon játszását, folytatván rend szerént négyszer egy
héten, ugymint vasárnap, kedden, csütörtökön és szom- temi Könyvtár tulajdona.)

Sok érdeklődőt vonzott a 89. Ünnepi Könyvhét

Az idei könyvhétre egyébként több
mint 300 új kiadvány, 59 verses-, 71
prózakötet, 25 esszégyűjtemény, 22
irodalomtudományi, 21 történelmi
munka, 11 szociológiai és filozófiai
munka, nyolc művészeti album, 52
gyerek- és ifjúsági könyv, valamint
négy antológia jelent meg. A Vörösmarty téren több mint 180 kiállító, 76
magyarországi és 16 határon túli kiadó
kínálatából válogathatott a közönség,
a dedikálások mellett könyvbemutatók, idegen nyelvű színpad, beszélgetések és zenés programok várták az
érdeklődőket. Szintén idei újdonság
volt a Diszlexiás, gyere ki! című installáció, amelyen Daniel Britton, a
diszlexiások oktatásáért, segítéséért
küzdő mozgalom élharcosa angol
nyelvű felhívása is szerepelt, ami magyarul így hangzik: „Hiszem, hogy
egyszer pontosan megértjük a diszlexiát, és képesek leszünk megfelelőbb
tanulási körülményeket biztosítani a
diszlexiás diákoknak, és ugyanúgy kibontakozhatnak, mint bárki más. Gondoljanak csak bele, ma körülbelül 8
milliárd ember él a világon, amely populációnak a 10-20%-a diszlexiás, ami
160 millió embert jelent a bolygón. Ha
jobban megismernénk a problémát, és
ezek az emberek megkapnák a megfelelő segítséget, mennyivel több Richard Branson, Elon Musk vagy
Boyan Slat járna köztünk!”

A mese dicsérete –
Berg Judit megnyitóbeszéde

A József Attila-díjas írónő, Berg Judit megnyitójában gyerekkori Könyvhét-élményeihez
kanyarodott vissza, „már akkor is rabul ejtett
az izgalma, az ünnepélyessége” – emlékezett.
Idősebb fejjel a vizsgaidőszakokban sem
hagyta ki soha, íróként pedig minden napján
megélte ünnep voltát. De miért is ünnep ez az
esemény, mit is ünneplünk? Berg Judit emlékeztetett: nemcsak az írókat, de a fordítókat,
szerkesztőket, illusztrátorokat, tervezőket,
vagyis az egész könyvszakmát. És persze az
olvasókat, a friss gondolatok után ácsingózókat. A Könyvhét a szellem hatalmas játszótere,
annak a terepe, hogy a felnövő generációkat is
olvasóvá tegyük.
A meseírók, pedagógusok, könyvtárosok és
szülők közös feladata, felelőssége és szívügye
a mai fiatalok olvasóvá nevelése, a gyerekirodalmat mégis gyakran tartják a felnőttirodalom
kisöccsének, „mintha a mese szó eleve azt sugalmazná, bagatell, nem kell komolyan venni”
– fogalmazott Berg Judit, aki emlékeztetett
arra, hogy a 19. század végéig a mesék elsősorban a felnőtt közönségnek szóltak, a szájról
szájra adott történetekben óriási tudásanyag
gyűlt össze. „A mesékből megtanulhatjuk,
hogy kellő akarattal és elszántsággal bárkiből
válhat hős, a céljaink eléréséért keményen meg
kell küzdenünk, és nincs változás anélkül,
hogy szimbolikusan vagy szó szerint útra ne
kelnénk” – hangsúlyozta. A népszerű meseszerző hozzátette: a gyerekkorban megismert
mesék lenyomatát egész életünkben tovább

A marosvásárhelyi Lector Kiadó szerkesztője, Gálfalvi Ágnes (balról) és egyik szerzője, Fodor János az Ünnepi Könyvhéten Budapesten

hordozzuk. „Ha gyerekként megtapasztaltuk
kedvenc hősünkkel azonosulva, hogy képesek
vagyunk legyőzni bármilyen akadályt, akkor
felnőttként sokkal könnyebben tesszük meg
ugyanezt. Ha gyerekként megtanultuk, hogy
sosem szabad annyiban hagyni, felnőttként
sem fogunk szó nélkül elmenni az igazságtalanság mellett” – mondta Berg Judit.
Az írónő szerint „a mesét nem téveszti meg
a látszat, a felszín; a mesét nem lehet félreve-

Demény Péter

Könyvheti impressziók

1.
Van egy úr, nem jön ki semmire.
Nem izgatja barátja semmije.
De ha te nem mész el,
szívében düh fészkel,
elhomálylik néki a szelfije.

Demény Péter és Nyáry Krisztián párbeszéde

zetni, fanatizálni, a hiszékenységére apellálni.
A mese nem fél. Elfogultság és mellébeszélés
nélkül hordozza magában az igazságot. (...) A
mesében minden megtörténhet, és meg is történik úgy, ahogy annak lennie kell, mert a
mese szabad”. Berg Judit kiemelte azt is: a
könyvünnep üzenete, hogy „olvassunk a gyerekeinknek, neveljük őket olvasóvá, hogy érdeklődő, gondolkodó, humánus felnőtté
válhassanak”.

2.
Van egy úr, aki csak visszamegy.
Olyan, mint Mohamed és a hegy.
Egyszer a holmija,
aztán a mobilja –
olykor beh bonyi az egyszeregy.

3.
Volt egy úr, mindig csak fröccsözött.
Nyelte, csak nyelte a ködöt.
Aztán meg felnézett:
„ki ez a tajtrészeg?”
Nem tudta, mi van a köd mögött.
4.
Van egy úr: akár egy repülő.
Mozog, sosem áll vagy ül ő.
Hogy olykor lefekszik,
álommal szemezik,
meséli sok legenda-szülő.
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Lőgyakorlat éles lőszerrel
a marosszentgyörgyi lőtéren

A június 18-22. közötti időszakban, 8 és 24 óra között
a marosszentgyörgyi lőtéren lőgyakorlatot tartanak,
amelynek során éles lőszert használnak a honvédelmi,
közrendi és nemzetbiztonsági rendszer intézményeinek
Maros megyei egységei.
Felkérjük a térség lakosságát, hogy ilyen körülmények
között kerülje el a lőtér környékét, mert fennáll a testi sérülés vagy akár az elhalálozás veszélye. Ellenkező esetben
a Honvédelmi Minisztérium nem vállal semmilyen felelősséget.
A 2018.06.15-i 232-es számú átirat kivonata,
kibocsátó: 01010 katonai egység –
marosszentgyörgyi lőtér
sürgősségi esetekért felelős önkéntes szolgálat,
Marosvásárhely
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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 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.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

7

TAPASZTALT BÁROSNŐT és ELÁRUSÍTÓNŐT alkalmazunk
ABC-be. Tel. 0740-034-622, 8-20 óra között. (20254)
ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT, illetve SZAKKÉPZETLEN
FÉRFI és NŐI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ ÜZEMBE. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377. (sz.-I)

A marosvásárhelyi November 7. negyedbeli NORDIC BÁR sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613505-ös telefonszámon. (9077)
LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk. Tel. 0744-511-215.
(9109-I)
Focioktatás Marosvásárhelyen!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.
Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.
Kezdj el focizni még ma!

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

ADÁSVÉTEL

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6887-I)
TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(8886-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)
SZOBA- és lépcsőházfestést vállalok.
Tel. 0746-854-850. (9082)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)
HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat garanciával. Tel. 0722-846-011. (8841)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó
szívvel
emlékezünk
LŐRINCZI BEÁTÁRA (Cica)
halálának 7. évfordulóján.
Soha nem feledünk…
Édesanyja,
testvére
és
Anyuci. (9125-I)

Kegyelettel
és
szomorú
szívvel emlékezünk június 16án
dr.
BARTHA
JÚLIA
született
Matta
szovátai
fogorvosra halálának negyedik évfordulóján. Emlékét őrzi
férje, dr. Bartha András és
családja. (9027-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett anya, nagymama, dédmama, rokon, szomszéd,
CSŰRÖS ANNA
életének 88. évében, türelemmel viselt, hosszú szenvedés
után elhunyt. Drága halottunk
temetése folyó hó 16-án 15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Szerettei. (9127-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
kolléganőnktől, barátnőnktől,
MUNTEAN ERIKÁTÓL.
Nyugodjon békében!
Adél és Mircea. (9129-I)
Szomorúan veszünk búcsút
EDUÁRDTÓL,
a rendkívüli embertől.
Nyugodj békében, drága barátunk!
Marius, Carmen, Dugó,
Romulus és Ramona. (9131-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Mély fájdalommal a szívünkben
veszünk
búcsút
MUNTEAN
ERIKÁTÓL, a FEDERALCOOP és
UJCC Maros jogtanácsosától.
Karakteres, nagy szaktudású
EMBER volt, elkötelezett kolléga
és barát, nemes lelke és nagy hite
volt. Együtt érzünk a gyászoló
családdal a veszteségben. Isten
nyugtassa békében! Az UJCCFEDERALCOOP Maros munkaközössége. (20270-I)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a gyászoló családnak CSŰRÖS
ANNA elhunyta alkalmából. A
Moldovei utca 28/A lakói. (9130)

A marosvásárhelyi Vártemplom
irodai
munkaközössége
és
presbitériuma
őszinte
együttérzését fejezi ki Hoţa Judit
presbiter
testvérünknek
ÉDESANYJA
elvesztésének
szomorú pillanataiban, és az Úr
Jézus szavaival fogalmazzuk
meg a vele való közösség áldott
Reménységét:
„Én
tiveletek
vagyok minden napon a világ
végezetéig”. (Mt. 28,20) (-I)
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A marosvásárhelyi iskolák
kiemelt helyen szerepelnek a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal munkavégzési ütemtervében

A beruházások a marosvásárhelyi oktatási intézményeknél prioritást élveztek és élveznek Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal számára, hogy az oktatást
megfelelő körülmények között lehessen folytatni.
Ezért a továbbiakban ismertetjük a város területén található oktatási intézményeknél elvégzett vagy folyamatban levő munkálatokat. Eszerint a Vezetékek
szigetelése és tetőszerkezet javítása fejezet keretében
a következő munkálatokra került sor:
– a Sportiskola tetőszerkezetének felújítása (tetőfedő, eresz, csatorna cseréje), tetőfedő részleges cseréje a Dr. Bernády György Általános Iskolában,
vezetékek szigetelése az Elektromaros Technológiai

Líceum B épületszárnyában, vezetékek szigetelése a
Gheorghe Marinescu egészségügyi líceumban a mosodánál és a sportterem öltözőjénél, vezetékek szigetelése a Ion Vlasiu Technológiai Líceumban és a
bentlakás tetőszerkezetének megjavítása, részleges vezetékszigetelés a Sportlíceumban, teljes vezetékszigetelés a Romulus Guga Általános Iskola sportterménél,
a vezetékek szigetelésének megjavítása a Liviu Rebreanu Általános Iskolában, teljes vezetékszigetelés a
Manpel óvodánál, részleges vezetékszigetelés a 6-os
számú óvodánál, részleges vezetékszigetelés a Liget
óvodában.

Továbbá felújították a következő oktatási intézmények sporttermeinek padlózatát:
Dr. Bernády György Általános Iskola, Romulus
Guga Általános Iskola, Tudor Vladimirescu Általános
Iskola, Nicolae Bălcescu Általános Iskola – C épületszárny, Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium, Traian
Săvulescu mezőgazdasági középiskola, Ion Vlasiu
Technológiai Líceum, és hamarosan elkészülnek a
munkával az Avram Iancu Technológiai Líceum kis
sporttermében is.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

Az 55 év fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás értesíti az 55 év fölötti nyugdíjasokat, hogy
az első félévi ingyenes autóbuszbérletek érvényességi idejét (jún. 30.) meghosszabbították július 15-ig.
Az új bérleteket június 18-ától lehet kiváltani SZEMÉLYESEN, az alábbi iratok alapján:
– kizárólag a 2018. májusi nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány (eredeti és másolat)
–3/4-es friss fotó azoknak, akik először kérnek bérletet
– típusnyomtatvány – 5 lej, a bérlet átvételekor kell kifizetni
– a bérletet személyesen kell átvenni, és ezt aláírással igazolni.
A bérleteket a Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás következő buszjegyirodáinál adják
ki:
• a székhelyen, a Béga utca 2. szám alatt, hétfő–péntek: 7–16 óra
• főtéri (régi) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Tudor negyedi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• kövesdombi iroda, hétfő–péntek: 7–16 óra
• a nagykórháznál levő jegyiroda, hétfő–péntek: 7–15 óra
• Panovi (Bolgár téri) iroda, hétfő–péntek: 7–20 óra
• Az Auchan üzletkomplexumnál levő buszjegyiroda, hétfő–péntek: 7–16 óra.
Ez a program június 18 – július 13. között érvényes.
A vezetőség

