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Hamarosan befejezik a főtéri munkálatokat

Új arculata lesz Nyárádszeredának
A labdarúgó-világbajnokságról
hétfői lapszámunkban

Kétnyelvűek
lesznek
a reklámplakátok

A marosvásárhelyi közgyűlés mind a
23 tanácsosa megszavazta a csütörtöki ülésen a köztereken kifüggesztendő reklámplakátok
kétnyelvűsítésére vonatkozó határozattervezetet.

____________2.
Fotóklubok
EFA Világszalonja

Talán túlzónak tűnhet az elnevezés, a
világszalon hallatán méreteiben, jellegében valami utolérhetetlenre gondolhat az ember, de ha azt a tényt
vesszük figyelembe, hogy Romániától
Japánig, Kínáig számos ország 37 fotóklubjának a képeiből válogatta az
anyagát a marosvásárhelyi Bernády
Ház emeleti galériájában június 21-én
nyílt kiállítás, már nem is gondoljuk a
valóságtól annyira elrugaszkodottnak
a rendezvény nevét.

Még ridegnek tűnik, de hamarosan elnyeri végső formáját a főtér alsó szakasza

Néhány napja eltűntek a hosszú hetek
óta a forgalmat lassító munkások és
munkagépek Nyárádszereda főteréről,
és a csendessé vált hely hamarosan elnyeri végső formáját.

Gligor Róbert László

A főtér alsó részének átépítését célzó munkálatok a végéhez közelednek, a munkagépeket elszállították, munkásokat alig látni már. Tóth
Sándor polgármestert kérdeztük, hogy mi és mikorra várható még a régóta tervezett felújításból.
Az elöljáró elégedetten állapította meg, hogy
a látványterv és a kialakult valóságos kép közötti hasonlóság egyre jobban tetten érhető. Ta-

Fotó: Gligor Róbert László

valyelőtt körforgalmat terveztek ide, hogy a
közlekedési fennakadásokat feloldják, és végleges formát adjanak a főtér alsó részének, majd
tavaly a helyi tanács egy másik tervet fogadott
el, amely a tér átépítését javasolta. Végül a
munkára tavaly ősszel már nem kerülhetett sor,
de a szerződés értelmében a kivitelező idén
(Folytatás a 2. oldalon)

SZÖVEG NÉLKÜL

____________3.
A forma hősei

A kiállítás címe többféleképpen értelmezhető, de legalább kettős értelmezés mindenképpen szóba kerülhet.
Vonatkoztathatjuk a művészekre, akik
formába öntik, gyúrják, faragják, mintázzák gondolataikat és érzelmeiket,
azonosíthatjuk a plasztika alanyaival is.
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A Nap kel
5 óra 32 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 181. napja,
hátravan 184 nap.

Ma PÁL, holnap TIHAMÉR
és ANNAMÁRIA napja.
TIHAMÉR: valószínűleg szláv
eredetű, jelentése: csendet kedvelő.
ANNAMÁRIA: az Anna és Mária
nevek összekapcsolása.
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A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
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Új arculata lesz
Nyárádszeredának

(Folytatás az 1. oldalról)
március utolsó napjaiban nekifogott, hogy a városháza és a tér
alsó része közötti szakaszon új arculatot alakítson ki. A polgármesteri hivatal előtti téren pihenni, lazítani, várakozni lesz lehetőségük a helyieknek és átutazóknak, míg a további zöldövezetet
és parkolót átépítették, új, színes járadaburkolatot fektettek le, természetesen a térburkolás előtt a közmű- és internetszolgáltatási
csőrendszer a földbe került, mert a térről szeretnék eltüntetni az
oszlopokon csüngő kábeleket.
Lépést tartani a fejlődéssel
Az új tervet tájépítészek készítették, olyan településeken lehet
hasonlót látni, amelyek fejlődni, változtatni tudnak, és ezt követi
Nyárádszereda is. „Olyan Szeredát építünk, amely szép és biztonságos” – fogalmazott az elöljáró, hozzátéve, hogy már az átutazók is felfigyeltek a kisvárosban történt pozitív változásokra.
Ami a helyiek visszajelzéseit illeti, a polgármester elmondta, bár
most még furcsának tűnik az új arculat, csak megszokás kérdése:
eddig az volt a „normális”, hogy a főtéren és a városháza előtt víz,
sár volt, ezután pedig új tér fogadja őket. A látvány, a beton, a sok
kő most még hideg képérzetet kelt az emberekben, de ez csak ideiglenes, mert hamarosan elvégzik a hátralevő apróbb munkálatokat, és akkor zöldbe és virágba borul a hely. A tér új megvilágítása
elkészült, bár még nem kapcsolták be, hamarosan a virágágyásokat beültetik, a zöldövezetet füvesítik, fákat ültetnek, elindítják
az öntözőberendezést, továbbá a fából készült padok és ülőkék is
a helyükre kerülnek. A teret és a megyei utat elválasztandó, fekete
gömböket helyeztek el, aminek a helyiek már becenevet is adtak.
Ezek nem focilabdák, nem teke- vagy ágyúgolyók, hanem a téren
tartózkodók biztonságát szolgálják, és megakadályozzák, hogy
autók parkoljanak oda – szögezte le a polgármester, aki arra kér
mindenkit, hogy csak a hamarosan véglegesülő arculat láttán ítélkezzenek.
Az aszfaltozás is befejeződött
A főtér alsó részén az áthaladó megyei út is másfél-két éve végleges aszfaltozásra várt, de elhalasztották, amíg a hely elnyeri végleges formáját. Ahogy a térburkolás befejeződött, egy hétvégén
leaszfaltozták az utat, a teret és a tervezett parkolókat. Már csak
a felfestés van hátra, és végre olyan lesz a főtér, ahol biztonságosan és könnyen lehet haladni – summázta Tóth Sándor, aki elégedett a minőséggel és a képpel, örül a munkálatok befejezésének,
de hozzátette: a település más szakaszain folytatódik a munka,
szélesítik a megyei utat, betonozzák és lefedik a sáncokat, hogy
parkolási lehetőséget biztosítsanak.

Hídfőnek ütközött –
hajtási nélkül vezetett

Június 29-én éjfél körül Vajdaszentiványon a 154-es megyei
úton egy 16 éves helybéli fiatalember személygépkocsit vezetett
érvényes jogosítvány nélkül. Elvesztette uralmát a jármű fölött,
letért az úttestről, és egy hídfőnek ütközött. A balesetben a jármű
19 éves utasa enyhébb sérüléseket szenvedett. Az ügyben kivizsgálást indítottak hajtási jogosítvány nélküli vezetés és testi sértés
elkövetésének bűntette miatt. (szp)

Tegnaptól választhatnak középiskolát a diákok

Az oktatási minisztérium közlése szerint június 29-étől július 3-áig tölthetik ki a
nyolcadik osztályt végzettek
szüleikkel, osztályfőnökeik segítségével a középiskolai beiratkozáshoz
szükséges
űrlapokat – adta hírül a Mediafax.

Ugyanezt kell tenniük azoknak is,
akik más megye középiskolájában
szeretnék folytatni tanulmányaikat,
mint ahol eddig tanultak.
A jelentkezők és a szülők június
30. és július 4. között ellenőrizhetik
és kijavíthatják az online adatbázisban az esetleges hibákat.
„Az oktatási minisztérium azt tanácsolja, hogy az űrlapon elégséges
számú opciót jelöljenek be, elkerülve
a kellemetlen helyzeteket. Elégséges
hely van az állami középiskolákban
az összes jelöltnek, az egyetlen feltétel a realista opciók bejelölése” –
hívja fel a figyelmet közleményében
a tanügyi tárca.
Az eredményeket július 9-én teszik
közzé az edu.ro portálon, illetve
azokban a középiskolákban, ahol az

Múlt héten a kisérettségi eredményeire várva

Fotó: Nagy Tibor

illető diákok folytathatják tanulmányaikat. Ezzel egy időben nyilvánosságra hozzák a be nem töltött
helyeket is. A felvett diákok július 1013. között iratkozhatnak be. Július
16-18. között a megyei felvételibi-

zottság megvizsgálja a felmerült különleges eseteket. A felvételi második
szakasza szeptember 7-én lesz. Maros
megyében közel négyezer diák választhat helyet a meghirdetett középiskolai osztályokból.

azt jelenti, hogy a jövőben a város területén szervezett események reklámhordozóit román és magyar nyelven
egyaránt feliratozni fogják. Peti
András hangsúlyozta, a román rendezvényeket magyar nyelven, ugyanakkor a magyar rendezvényeket
román nyelven is hirdetik majd, a két
közösség kultúrája kölcsönös tiszteletének jegyében.
A képviselők megszavazták a Marosvásárhely belvárosa – Győzelem
tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor tér
– Bernády György tér – Vár sétány
MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt tervpályázat-kiírást
lehetővé tevő határozattervezetet is,
ami Peti András szerint teljes körű elképzelés a város e részeinek korszerűsítésére. A nemzetközi kiírásra
remélhetőleg sok pályázat érkezik –
tette hozzá. A pályázati kiírás 20,5
millió lej értékű, a beruházásra megközelítőleg 80 millió lejt költene az
önkormányzat – mondta Peti András.
Papuc Sergiu alpolgármester az újságírók kérdéseire közölte, a város
főterét kell korszerűsíteni, de a polgármesteri hivatalnak nem célja a városközpont jelenlegi arculatának
megváltoztatása, hiszen éppen ez a
város értéke.
Kisebb vita a testvérvárosi delegá-

ciók kapcsán kerekedett, illetve a somostetői amfiteátrum környékén kialakítandó vendéglőterasz és kilátó
kapcsán.
Pápai László POL-képviselő hangsúlyozta, a polgármesteri hivatalnak
nem a vendéglátás és az éttermek működtetése a feladata, hanem nagyberuházások eszközlése. A képviselő
sokallotta a 300.000 eurót egy 70
négyzetméteres faépítményért, és,
mint mondta, azt is figyelembe kell
venni, hogy a kiszemelt helytől mintegy 100 méterre egy másik vendéglő
is üzemel. Dumitru Pavel PNL-s képviselő szerint a Somostetőre nagyon
sok fiatal és kisgyerekes család jár kikapcsolódni, a hely csodálatos, az
ötlet jónak bizonyulhat. A testület – a
POL-tanácsosok kivételével – a tervezetet megszavazta. Vita volt a város
főterének vasárnaponkénti illetve ünnepnapokon való lezárása kapcsán is,
a tervezet elbukott, de mint elhangzott, érvényben van a tanács korábbi,
a vasárnapokon való lezárást szabályozó határozata, csak érvényesíteni
kell. A képviselők ugyanakkor megoldást találtak a támogatásra pályázó
sportklubokkal való szerződéskötésre,
a pályázati összegek kiegészítésére,
amire az őszi költségvetés-kiigazításkor kerülhet sor.

Kétnyelvűek lesznek a reklámplakátok

A marosvásárhelyi közgyűlés
mind a 23 tanácsosa megszavazta a csütörtöki ülésen a köztereken kifüggesztendő reklámplakátok kétnyelvűsítésére
vonatkozó határozattervezetet. Ezzel a döntéssel véget
vethetnek annak a magyar lakosság körében felháborodást
keltő gyakorlatnak, miszerint a
polgármesteri hivatal által
szervezett rendezvényeket hirdető plakátokon csak román
nyelven jelent meg a tájékoztató szöveg.

Antalfi Imola

A marosvásárhelyi tanács csütörtökön úgymond futószalagon szavazta meg a napirenden szereplő 21
rendes és három sürgősségi határozattervezetet. Peti András üléselnök
pergősen vezette a mintegy kétórás
gyűlést, ennek ellenére egy-két témánál vita kerekedett. A Vár sétány természetvédelmi övezetté nyilvánítására vonatkozó tervezet mellett
még egy, az RMDSZ önkormányzati
frakciója által benyújtott tervezetet
fogadott el a testület mindenik tagja:
a város közterein kifüggesztendő reklámplakátok kétnyelvűvé tételéről. Ez

Útközben
kigyulladt a jármű

Pénteken reggel fél kilenc körül a Szeben megyei Hégen és Apold között kiégett egy személygépkocsi. A Horea
Vészhelyzeti Felügyelőség közleménye
szerint a segesvári tűzoltók érkeztek a
helyszínre, és segédkeztek az oltásnál.
A Maros Megyei Rendőr-felügyelőség
szóvivője, Emanuela Rugină megkeresésünkre elmondta, hogy a 106-os megyei
úton történt a baj. A személyautót egy
Szeben megyei 27 éves fiatalember vezette, a jármű menet közben gyulladt ki,
és teljesen kiégett. A gépkocsivezető időben elhagyta a járművet, így az anyagi
kár mellett a tűzesetnek nincs áldozata.
(szer)

Fotó: ISU
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Levél az eperfa alatt
Bözödi György emlékére

Mester! – ismét temetésre
készülök. Immár, ki tudja ez hányadik?
Uram, bocsá’! – nem is számolom,
hisz nem illik, akár csak
nőt, az asszonynépet kora felöl kérdezni.
Deresedő fejem, s korom a tanú rá,
a rög alatt, temetőkben több az ismerős,
mint idekint már.
Lám, mily gyorsan él az ember! –
Azt mondtad: eképpen kurtítja
önmagát a nagyvilág.
És egyszer csak mi is kiköltözünk…
Nem rendre, dehogy! Nem sorban,
hanem összevissza.
Engem nagyon megvisel a gondolat is,
hogyan, miként távozok? És
egyáltalán, majd készen állok?
De, tudod mi a legrosszabb?
Mikor szülő temeti gyermekét,
szerető kedvesét.

Ki annyira hiányzik, maradhatna még.
De ki keresné, ki szólna a nagy kaszásnak?
Milyen is az ember – ha a felismerésig
eljutunk.
Látom, bólogat fölötted a nagy eperfa is.
Rázod, bököd gyökereit. Viszi a szél, elhinti
verseid. Elhiszed-e, hogy
a faluban ma is sokan szalmakalapot kötnek,
közben sokat emlegetnek?!
Mert van az ember és az Isten.
Akár halottnak a világítás.
Egymás között.
A nehéz föld fölött.
Ennyi maradt. A többit majd meglátjuk.
De most tényleg várnak…
Nagy tisztelettel stb. stb.

Június 23-án Ötösével címmel Matl Péter
munkácsi szobrászművész festményeiből
nyílt kiállítás a marosvásárhelyi Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai termében. A
kárpátaljai vendég legismertebb alkotása a
vereckei honfoglalási emlékmű. Számos
más köztéri szobra is látható Ukrajnában és
Magyarországon, nemzetközi alkotótáborokban is gyakran megfordul, néhány éve a
szülőföldjén ő maga is szervez és vezet egy
népszerű szobrásztábort. Vásárhelyre mintegy félszáz képét hozta el, amelyeket a II. világháborút követő szovjet lágerek,
munkatáborok borzalmai, az oda elhurcoltak
szenvedései ihlettek. A Po pjaty – Ötösével

című sorozattal többfelé megfordul a művész, az anyagot vándorkiállításként viszik
tovább majd Nagyszalontára. A marosvásárhelyi családias hangulatú, bensőséges megnyitón, amelyen a kezdő hangütést a helyi
filharmónia zenészeiből álló kiváló vonósnégyes adta meg, Matl Péterről és alkotásairól
Szalipszki Endre, nemrég nyugalomba vonult
beregszászi magyar főkonzul beszélt. A szobrász festő a festmények születéséről, a „malenykij robotra” elhurcolt ártatlan emberek
tragikus sorsáról, az emlékük előtt tisztelgő
empatikus ciklus üzenetéről vallott, és tartott
érzelemteli, rögtönzött tárlatvezetést. Az
alábbiakban a nyitószöveget közöljük.

Írtam ezt, Bözödön:
az Úr esztendejének 2017-ik évében,
a nyíló hóvirágok idején.

Mementó a gulágról –
Matl Péter képei Marosvásárhelyen

A tárlatnyitón a festő, Matl Péter, a háttérben Szalipszki Endre

Fotóklubok EFA Világszalonja

Zho Liping (Kína): Téli legeltetés

Talán túlzónak tűnhet az elnevezés, a világszalon hallatán méreteiben, jellegében
valami utolérhetetlenre gondolhat az ember,
de ha azt a tényt vesszük figyelembe, hogy
Romániától Japánig, Kínáig számos ország
37 fotóklubjának a képeiből válogatta az
anyagát a marosvásárhelyi Bernády Ház
emeleti galériájában június 21-én nyílt kiál-

lítás, már nem is gondoljuk a valóságtól
annyira elrugaszkodottnak a rendezvény
nevét. Az egy évtizede alapított és Tóth István fotóművész elnökletével tevékenyen
működő nagyváradi Euro Foto Art Egyesület 43 partneralakulattal tart rendszeres kapcsolatot, s ennek köszönhető ez a
(Folytatás az 5. oldalon)

Po pjaty – Ötösével

Kedves marosvásárhelyi Testvéreim!
Hölgyeim és Uraim!

Őszinte szívvel örülök a mai alkalomnak,
és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek
Székelyföld történelmi és kulturális központjában, azon a helyen, ahol Fülöp G. Dénes
nagytiszteletű úr szolgált, gondozta gyülekezetét, és feleségével, Ila asszonnyal – megannyi nemes cselekedet mellett – kiterjedt
diakóniai intézményrendszert hozott létre.
Köszönöm a Fülöp család Beregszászon dolgozó tagjának, Zsuzsannának, hogy kezdeményezte
Matl
Péter
munkácsi
szobrászművész Po pjaty – Ötösével című kiállításának marosvásárhelyi bemutatását, Ila
asszonynak pedig azért mondok köszönetet,
hogy az eseménynek a Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai terme lehet a helyszíne.
1944. november 13-án kelt a 4. ukrán front
katonai tanácsának parancsa, miszerint Kárpátalján nyilvántartásba kell venni és gyűjtőhelyekre kell irányítani minden 18 feletti
munkaképes magyar és német férfit. Ez az
ukáz szolgált alapul a malenykij robothoz, a
háromnaposnak indult közmunkához. Aztán
lett belőle, ami lett: etnikai szempontú megtorlás, testi-lelki nyomorítás és sok-sok halál.
A soha haza nem tért tízezernyi magyar fér-

fiember hiányát e kis közösség korfája máig
jól mutatja.
1944 fagyos ősze óta Kárpátalján a november elsejék után sem szűnik a gyászérzés, a
november az ottani magyarság számára megmaradt az emlékezés, a fájdalmas és dacos
emlékezés hónapjának.
A sztálini szovjet vezetés a kárpátaljai magyarságot a kollektív bűnösség elve alapján
teljes egészében bűnösnek nyilvánította. A
szolyvai lágerben összegyűjtött foglyokat szelektálták, és ha valaki ruszinul, szlovákul el
tudta mondani, vagy hajlandó volt elmondani
a Miatyánkot, hazaengedték: a kényszermunkások válogatásának fő szempontja ugyanis a
magyarsághoz való tartozás volt.
Brenzovics László, a meghatározó kárpátaljai magyar szervezet, a KMKSZ vezetője,
ukrán parlamenti képviselő mártíroknak nevezi a későbbi áldozatokat, hiszen elmenekülhettek
volna
szülőföldjükről,
vagy
megmenekülhettek volna, ha megtagadják
nemzetiségüket, vallásukat – de nem tették!
„Mert meg akartak maradni magyarnak, s
ezzel a magatartásukkal nekünk, ma élő nemzedékeknek is példát mutatnak, hogy küzdjünk nyelvi, oktatási jogainkért, a szülőföldön
való megmaradásunkért.”
(Folytatás az 5. oldalon)
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A forma hősei

A kiállítás címe többféleképpen értelmezhető, de legalább kettős értelmezés mindenképpen szóba kerülhet. Vonatkoztathatjuk a
művészekre, akik formába öntik, gyúrják, faragják, mintázzák gondolataikat és érzelmeiket, azonosíthatjuk a plasztika alanyaival is.
Persze a művészek aligha gondolnak hősként
magukra, és azokat sem kell feltétlenül ebbe
a fogalomkörbe sorolnunk, akik a szobrászkezek nyomán testet öltenek, legfennebb
akkor, ha történelmi szobrászatról beszélünk.
De a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában június 14-én nyílt csoportos tárlat szervezői a címadásnál valószínűleg nem is ezt
tartották a leglényegesebbnek, bár a hősök
képzete kétségtelenül felkeltheti az emberek
figyelmét. Ellenkezőleg, a fogalmat talán idé-

mennyire erős ezeken a tájakon a vizuális
művészeteknek ez az ága: bármikor képes érdekes, igényes, korszerű, kiemelt figyelmet
érdemlő anyagot felmutatni a közönségnek.
Ezért is indokolt a megnyitón felvetett gondolat: a megyében dolgozó szobrászok közösségének évente külön kiállításon is be
kellene mutatkoznia, ők is életre kelthetnének egy olyan életképes rendezvényt, amilyen a textilművészek Ariadnéja.
Nem rugaszkodik el a realitástól az elképzelés, ez a tárlat is jól tükrözi, milyen szervesen kapcsolódnak egybe az alkotó
nemzedékek, mennyire jótékony hatású az
egymásra figyelés, a generációk párbeszéde.
A mostani tárlat létrejöttében a fiatalabbak
vállaltak meghatározó szerepet, az idősebb

Előtérben Bogdan Nueleanu Izzó kompoziciója, háttérben Kolumbán Árpád munkája, A víz őrzője

anyagban az epigonizmus kényszerét elkerülni igyekvő, egyénre szabott kreativitás. Elsősorban kisplasztikával találkozunk, fém, fa,
kő a kiállított munkák anyaga, illetve azok
ötvözésével teremtenek „új, más világot” a
marosvásárhelyi, Maros megyei szobrászok:
Bálint Károly, Gábor Barna, Gyarmathy
János, Gheorghe Mureşan, Kiss Levente, Ko-

Fém szalmakalap... Makkai István műve

zőjelesnek szánták, hiszen sem emelkedett
historizmus, sem erőltetett heroizmus nem
teszi dagályossá a földszinti termekben felkínált látványt, a szobrok nem öltenek ünnepi
köntöst. A tizenkét kiállító azt hozta el alkotóműhelyéből, amivel éppen foglalkozik, és
amit jellemzőnek is tart saját művészetére,
időszerű foglalatosságaira nézve. Lényegében rögtönzött kiállításról van szó, egy kényszerű kiesést kellett pótolni, nehogy
megszakadjon a képzőművészeti szövetség
helyi fiókja által jó előre beütemezett tárlatok
sora. A rendezvény viszont így újra tudatosíthatta mindazokban, akik figyelemmel követik a vásárhelyi művészeti jelenségeket,

lumbán Árpád, Makkai István, Dorel David
Morar, Pop Gheorghe, Sánta Csaba, Veress
Gábor Hunor, a kiállítás lelke, motorja és
meghívottként a tárlat temesvári vendége,
Bogdan Nueleanu, akinek különleges szépségű és fogantatású, hegesztéses inox acélkompozíciói jól kiérdemelt elismerést
váltottak ki a nézőkből. (N.M.K.)

Dorel Cozma fotói

nagy öregek közül néhányan hiányolhatók,
de a pályakezdők mellett van nyolcvanon túli
szobrász is a kiállítás szereplői között. Lényegében ahány bemutatkozó, annyiféle világlátás, ihletforrás, stiláris és formai eszköztár,
anyagválasztás és kifejezési mód. A beavatkozást alig igénylő, egyszerű „talált tárgyaktól” a szobrászati bravúrokig, a mítoszoktól,
népművészeti tradícióktól napjaink technikai
újdonságaiig, a líraizmustól a drámaiságig,
groteszkig, abszurdig minden törekvésből kapunk valamit. A tarkaságban, az ilyenkor fellépő eklektikában közös nevező a tehetség, a
minőségi elvárásokhoz igazodó szakmai elmélyültség, és észrevehető a felvonultatott

Erdélyi művészek Bázelben

Veress Gábor Hunor: Pók és hálója

Aki az asztalt kigondolta...

Hervay Gizella

Aki az asztalt kigondolta,
nemcsak enni akart rajta.

Nagyon hontalan lehetett,
egész világnak terített.

Asztalt, terített szavakat:
„Ülj le, érezd otthon magad!”

S ahogy a semmibe könyökölt,
eszébe jutott egy fatönk.

Aki az asztalt kieszelte,
a világot köré ültette.

Nem jutott tányér térdire,
könyökölt hát a semmibe.

Gondolatban rákönyökölt,
alátámasztotta a tönk.

Incze Mózes és Pokorny Attila munkái

A Scope Basel International Contemporary Art
Show a világ egyik legrangosabb és legnagyobb
érdeklődéssel követett rendezvénye. Azon kiállítóként részt venni nem akármilyen fegyvertény,
aki ilyen szerencsében részesül, tudhatja, hogy
ezen a kortárs művészeti csúcseseményen a
szakma legbefolyásosabb képviselői is felfigyelhetnek rá. A bázeli jelenlét tehát kiváló esély az
érvényesülés további útján. Az idei szemle június
12. és 17. között zajlott a Rajna-parti svájci városban, és 70 fontos művészeti galériát vonultatott fel. Ezek a földgolyó számos jelentős
nagyvárosát, kulturális központját képviselték, és
a maguk során sok alkotó műveit tárták az érdeklődők elé. Budapestről a Lena & Roselli Galeria
és a Faur Zsófi Galery mutatkozott be a show-n.

Az előbbi kiállítóterében három erdélyi képzőművész – Incze Mózes, Fazakas-Koszta Tibor és
Pokorny Attila – munkái is közönség elé kerültek. Mindhárman már hosszabb ideje az anyaországban élnek, dolgoznak, de ragaszkodnak a
szülőföldhöz, és amikor módjuk van rá, itthon
is alkotnak, kiállítanak. Gratulálunk nekik. A
bázeli bemutatkozásról a Szentendrén élő Pokorny Attila küldte a hírt és a fotót, azt is jelezve, hogy a jövő hónap végén újra
találkozhatunk vele Gernyeszegen a Teleki-kastélyban, ahol idén is megszervezik a Kastélypark Művésztelepet, ő pedig ez alkalommal is
felvállalja a tábor művészeti irányítói teendőit,
nyilván a szobrászkodás mellett. Majd arról is
beszámolunk kellő időben.

Megtámasztotta életét,
teli tányért s asztalt remélt.

Balla Árpád felvétele

Egy deszkalap, valami láb,
ácsolt magának hazát.

Nagyon messzire láthatott:
asztalainkra ráhajolt.
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Po pjaty – Ötösével

(Folytatás a 3. oldalról)
Ez az idézet évekkel ezelőtti, fájdalmas és
szörnyű, hogy Kárpátalján ma is kifejezetten
időszerűek a magyar nyelv és a magyar
nyelvű oktatás megvédésére felhívó szavak!
Az ukrán vezetés, az ukrán politikai elit támadja, és szerzett jogaitól, köztük iskoláiban
az anyanyelv oktatásától, használatától megfosztani igyekszik az ország lakosságához
képest maroknyi magyar közösséget.
Ukrajnában előbb Sztálin, aztán Lenin
szobrai ledőltek ugyan, a posztszovjet televényében azonban a gulágos szemlélet és szellem igencsak virulens maradt. A kárpátaljai
mindennapok részei a fenyegetések, a nem-

zeti sorsközösség vállalása
miatti titkosszolgálati zaklatások, zsarolások. Csak
az erőteljes, igen határozott anyaországi kiállás és
fellépés képes gátat szabni
az ukrán állami politika
szintjére emelt kisebbségellenességnek.
Amikor bő két évvel ezelőtt Matl Péter, a vereckei
honfoglalási emlékmű, az
ópusztaszeri turulos nemzeti összetartozás obeliszkjének alkotója családi
érintettség miatt is fontosnak tartotta, hogy több kárpátaljai köztéri málenykij
robotos emlékmű elkészítése után új kifejezési formára, a pasztellgrafikára
találva idézze meg, idézze
fel a kárpátaljai magyarság
történetének legtragikusabb eseményét, nos,
akkor még nem gondoltuk,
hogy mostanra mennyire
konkréttá és jelen idejűvé
válhat képeinek figyelmeztetése.
A művész alapos, humánus, nyitott és erős hitű. A
személyes emlékei, a családi emlékezetforrás kiegészítéseként történészek tanulmányait olvasta
el; kutatók munkáiból, köztük Dupka György
írásaiból szerzett ismeretek teszik hitelessé
ezt az egyedülállóan izgalmas képi világot. A
hol jobban, hol csak sejtetően megrajzolt
alakjai; a szálfaegyenesen álló vagy megroggyant, összebújó, egymást támasztó és támogató figurák mind igen emberiek, és én
úgy látom, élni, túlélni akaró lények. Vannak
kapaszkodóik is: álmaik az otthonról, a családról; a lelkeikben megjelenő templomok; a
feszületek az imákhoz; a lágerben a titkos úrvacsoraosztáskor kehellyé átlényegült bádog
ivóedény és a remény, hogy megmaradhatnak. Persze, ezreknek nem adatott meg a re-

mény beteljesülése, számukra a keresztek a
szenvedést jelenítették meg – a feltámadás
ígéretével.
Matl Péter e sorozatával tudatosan kilépett
és kilép a kárpátaljai magyar közegből. Tucatnyi helyszínen, iskolákban és kiállítótermekben, kultúrházakban és konzulátusokon
mutatta be képeit, ezzel együtt küldetésének
tartja, hogy a képzőművészet eszközeivel
megfogalmazott gondolatai, érzései és felhalmozott ismeretanyaga jusson el a többségi
ukrán nemzet képviselőihez, valamint jussanak el külföldre, Szlovákiába, és most ide,
Marosvásárhelyre, aztán majd további erdélyi
településekre is.
A művész, a magyar hazafi emlékeztetni
és inteni, figyelmeztetni akar. Inteni és figyelmeztetni, mert botorság lenne állítani, hogy
a gulág csak szovjet, kárpátaljai sajátosság.
Hiszen lényegét tekintve gulág volt a recski,
a kistarcsai munkatábor, a kitelepítésekre
használt Hortobágy vagy a Duna-delta, ahol
Fülöp G. Dénes nagytiszteletű úr elítélt társaival, köztük Páskándi Gézával osztotta meg
nyirkos szalmazsákú priccsét a dermesztő lakóbárkán.
Matl Péter int és figyelmeztet, mert nem
vagyunk-e tanúi, hogy a gulágos hajlam, bár

den benevező szabadon, tetszés szerint választhatta meg, miből, miről, honnan merítette fotója elkészítésekor az ihletet. Nyilván
láthatunk olyan felvételeket, amelyek tartósan rögződnek memóriánkban, és olyanokat
is, amelyek kevésbé rendkívüliek. Egzotikum
és szokványos egyaránt bekerült az anyagba.
Nyilvánvaló, hogy nem a meghökkentés,
nem a nézők sokkolása volt a fotósok szándéka. Humánum hatja át a tárlat képeit, ami
nem jelenti azt, hogy kerülnék a világot el-

árasztó bajokat, fájdalmakat, szenvedést, ezúttal Thurzó Sándor József brácsaművész,
azok is érzékelhetők a galériában, a falakról Nagyvárad zenei életének egyik jelese, aki
a közönségre irányuló tekintetek melege, Brazíliában is otthon érezheti magát, annyitisztasága, a rögzített pillanatok embersége szor lépett fel ott is a hangversenydobogóra.
azonban fontosabb a fotósok számára, mint a Kellemes világzenei válogatása komoly érgondok, tragédiák, háborúk, természeti ka- zelmi töltettel gazdagította az eseményt, és
tasztrófák keltette szenzációk. Rokonszenves erősítette a fotókiállítás univerzális jellegét.
ez a békét sugárzó fotós visszafogottság.
(N.M.K.)
A barátság, a jó emberi kapcsolatok jegyében szervezik továbbra
is a mostanihoz hasonló akcióikat,
hangsúlyozta a tárlatnyitón Tóth
István, akit joggal neveznek a romániai fotóművészeti mozgalom
utazó nagykövetének. Marx Józseftől is sok hasznos dolgot tanult, a jelenlegi vásárhelyi
klubtagokkal is baráti a viszony,
mondotta. Igen, tegyük hozzá, jótékony az a nemes versengés is,
ami az utóbbi időben az ország
különböző fotóklubjai között
mindinkább érzékelhető. A közönség is nyer belőle, hiszen egyre
több ilyen alkotócsoportot ismerhet meg itt, Marosvásárhelyen, illetve más városokban is, és a
fotósok is késztetést érezhetnek a
megújulásra, ösztönző lehet a
spontán vagy szervezett megmérettetés.
A Bernády Ház nyitott az ilyen
alkalmakra, a tetőtérben különleges hangulatot keltenek a fotográfiák. Olyankor hatványozottan,
amikor a tárlatnyitónak olyan társművész vendégei is vannak, mint
Ivano Frankivsk (Ukrajna) fotója

*Elhangzott 2018. június 22-én a marosvásárhelyi Vártemplomi Diakóniai Otthon Bocskai termében lezajlott tárlatnyitón

Fotóklubok EFA Világszalonja

Tazuhiro Takahahi (Japán): A memória ösvényén

(Folytatás a 3. oldalról)
nemzetközi rendezvény is, amelyre most a
vásárhelyi közönség is rátekinthet. Nyilván a
kiállítótér méretei csak egy válogatott színes
és fekete-fehér képanyag bemutatását teszik
lehetővé, de ez is joggal felkeltheti az érdeklődést a szalon iránt. Marosvásárhelyen persze egymást érik a színvonalas, jó
fotókiállítások, a Marx József Fotóklub saját
tárlatai és meghívottjaik bemutatkozó válogatásai magasra emelték a mércét, ez a kiállítás is állja a versenyt, az összehasonlítást.
Teheti, hiszen a váradiak versenyszabályai
szerint a klubok tíz felvételből álló kollekciókkal nevezhettek be a „világkupára”, eleve
válogatniuk kellett tehát. Aztán meg a jeles
szakértőkből álló zsűri is érvényesítette a
maga szempontjait, s ezután osztotta ki a díjait, elismeréseit. Az is előnyös volt, hogy
nem határoztak meg kötelező tematikát, min-
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már nem az évtizedekkel ezelőtti brutális és
a kreált ellenséget fizikailag is megsemmisíteni kész formában, de még mindig tetten érhető,
mondjuk,
a
kisebbségek
jogkorlátozására irányuló törekvésekben,
vagy a magyarok történelmi élettereibe betelepített egyéb etnikumok és vallások privilegizált erősítésében?
Csüggedjünk hát? Engedjük, hogy úrrá legyen rajtunk valamiféle kishitűség? Nem!
Erőt adhat, hogy a külhoni nemzettestek elhivatott támogatását megvalósító anyaország
számára minden magyar fontos Kárpátalján,
Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és minden más helyen. Ennek tudatában lehetünk
bizakodók, és ebben segíthetnek minket a
maihoz hasonló alkalmak, együttlétek. Nem
kevésbé fontos, hogy kétségeink oszlatásában
számíthatunk Matl Péter művészetére is.
És ugye, jól ismerjük a Marosvásárhelynek
szabad királyi városi rangot adományozó
Bethlen Gábor jelmondatául választott Pál
apostoli igét: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Kell-e ennél nagyobb megerősítés?
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szalipszki Endre
nyugalmazott főkonzul

Támogatók:
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Bölöni Domokos

Felemás kézre tevő

Szabad a kezét?, nyafogja a hölgy, miután
részletesen kifejti, hogy a kesztyű tulajdonképpen ‘kézre tevő’, mai alakja így keletkezett: ‘kéz teő’, ‘kezteő’, ‘keszteő’,
‘kesztyű’... Mindezt úgy adja elő, tudósi kényességgel, kényesi tudóssággal, oly szuggesztív, hogy kéken villódzik a légben a sok
egyvesszős idézőjel, tíz pompás nyelvészeti
aposztróf. Mennyi mindenre jó odafigyelni.
Átvizsgálja kesztyűmet. Fél kesztyűmet.
Vörösesbarna bőrből készült. Nézi, nézegeti,
mustrálgatja, vizsgálgatja; közben elevált társaságának magyaráz: van őneki egy igencsak
eredeti szokása, nagymamájától eredően tanulva.
Kifordítja a kesztyűt, és a gyűrűsujj bélésébe varrja a monogramját.
Gyakorlati haszna nyilvánvaló; pluszban a
Márton Tímea

A valóság délibábja

Gondolkoztál már valaha azon, hogy amit
látsz, valóban létezik-e? A Nap valóban ragyogó, a tavaszi szél cirógatta falevél tényleg
zöldell, az ember, akit látsz, nem egy szörnyeteg? Ki kell ábrándítsalak. A valóság
egyáltalán nem ilyen egyszerű.
A Nap a szelídebbik arcát mutatta, vad
csók helyett csak kacsintgatott a porlepte,
szürke kisváros betonjára, amely már rég elfeledtette a tűzgömbbel egykori szerelmét: a
Földanyát. Minden ember sietett valahova:

Gyarmathy János munkái

Nagy László Mihály

mögöttes (szimbolikus) jelleg, az Isten-óvda-gazdikát! mint titkos ima.
Bár éppen távozni készülök, türelmesen figyelem, amint bal kesztyűmet gyakorlott (rutinos) mozdulatokkal kifordítja. Mi minden
rejlik, ugye, a részletekben.
Valamiért úgy érzem, mintha a klottgatyámat ráncigálnák.
Merthogy, mondja tagoltan: mi minden
rejtőzhet, ugyebár, a részletekben.
Megrökönyödik, majd gyorsan (kapkodva)
vissza-, aztán elfordul.
De hiszen az férfikesztyű, jegyzi meg valaki az elevált társaságból.
Igen, mondja remegő hangon (rebegi?) a
hölgy; a férjem kesztyűjével hasonlóan járok el.
Köszönöm, mondja végül. Egyes nők elpi- Kiss Levente alkotásai
Az első kukánál lerángatom a vétkes balt,
Másnap eltulajdonítok egy hasonlónak látruláskor nagyon kisápadnak. Csak fülcimpáés belevágom.
szó kézre tevőt a népi egyetemen.
juk világít.
Én ezt a nőt.
Kifordítom. Sima.
Pánikszerűen búcsúzunk.
munkahely, iskola, holmi szajha ölelő karjai.
Átlagos nap hétköznapi emberekkel, legalábbis addig, amíg nem láthatjuk az Ő szemén át a világot.
A hátizsákját hátára kapva lépett ki a
kapun. Tekintete a szomszédra siklott. Magas
férfi öltönyben, valami fontos szerepet tölt be
egy cégnél.
– Jó reggelt! – biccentett felé.
A férfi rávetette tekintetét, de telefonon beszélt, így integetésnél nem is méltatta többre.
Ő azonban önkéntelenül is végigmérte, mire
észrevett egy kis alakot a férfi vállán üldögélni. Tömzsi teste hurkákba gyűrődött, ahogy a füléhez hajolva
suttogott: „Ne gondolj a feleségedre, hiszen csak azért teszed,
mert ő nem adja meg azt, amire
vágysz!” Különböző színek lengték körül: vörös, lila, mélykék…
Összekeveredtek, és átláthatatlan
katyvaszt alkottak. Nem értette,
mit jelenthet ez, az érzelmek színei gyakran váltak elmosódottá,
mert az ember hangulatának színezete túl sok mindentől függ, de
azt felfogta, hogy szomszédja valami sorsdöntőre készült, ami egyszerre okozott izgalmat és
félelmet.
Vállat rántva indult el a buszmegálló felé. Egy karcsú nő sietett
el mellette. A szélben meglibbenő
haja lángokkal kelt táncra, egész

Éjszakai vándor

Csóváltad fejed, amikor Budapesten élő
öcséd mondta, hogy rohamosan vénül, hajnali négykor ébred, s nem tud visszaaludni.
A szobájában kutyagol, aztán elindul sétálni.
Leteker öt-hat kilométert, s vissza az
ágyba. Tíztől voltak órái, lehetett még durmolni. Akkor még el is mosolyodtál, de jött
a gikszer, te sem tudtál öttől aludni. A család
mélyen húzta a csendest, nem gyújtottál villanyt, forgolódtál ágyadban, a paplan csúszott
le, a lepedő mosogatórongy lett, s ráadásul izzadságszagú. Csendben felöltöztél, Kutyuli
rád nézett, intetted, pofa be, morgás nincs,
majd ő is sorra kerül, most te vagy a főszereplő. Leosontál. Ki a szabadba.
Kurva hideg volt.
A járda korcsolyapálya, az út szintén.
Szerencsére nem volt forgalom.
A szemben levő tízemeletes tömbház hat
lakásában égett a villany.
Ott vagy mennek, vagy jöttek valahonnan,
avagy olyan bajban szenvednek, mint te. De
a negyed csendes, alszik, még semmi nincs
nyitva.
Alig járnak emberek, még a kóbor kutyák
is durmolnak.
Eddig kilenc embert és két kutyát számoltál.
Döntöttél, bemész a főtérig, lássuk, ott milyen az éccaka, van-e élet?
Városod főtere is csendes volt, egy-két kocsit leszámítva, azok is húztak hazafelé.
A polgármesteri hivatalnál két rendőr állított

meg, igazoltattak, személyid nem volt, csak az
újságírói igazolványod és buszbérleted.
Megtette.
Megkérdezték, segíthetnek-e valamiben,
mondtad: nem tudsz aludni.
Ők tudnának, mondták, de még van három
óra a szolgálatból, s utána a lefekvés. Visszamentél negyededbe, ugyanaz az éjszakai magány kísért végig, de a tömbházadtól 100
méterre rád kacsintott a bankautomata, előbányásztad a kártyád. A gép működött, még
azt is megkérdezte, nyugtát kérsz-e.
Nem akartad megbántani, kértél.
A banktól pár lépésre égett a villany.
Jack Bet Non Stop. Sose voltál szerencsejátékos.
Most se mentél be.
A blokkod alatti kenyeresnél is égett a villany, odamentél, a friss kenyeret rakták le,
megkérdezted, kaphatsz-e egy kenyeret, azt
mondták, egy óra múlva nyitnak, de ha pontos pénzed van, adnak. Kikaparásztad a pontos összeget, kaptál egy kenyeret. Olyan
forró volt, hogy egyik kezedből kellett áttenned a másikba, de cirkuszi mutatványod nem
látta senki, bár egyre több lakásban gyúlt ki
a világítás. Ébredeztek az emberek. Itt az
ideje, hogy lefeküdj, 11-től van csak elintéznivalód, még lehet szundizni egyet.
Ez a magányos séta megérte.
A guta tömbházad kapujánál csapott nyakon, a kapukulcs a másik kabátodban maradt.
Felnéztél felhőkarcolgatódra. Öt lakásban
égett a villany, csengess fel?
Kis matekkel ki tudod számolni, hányas
lakás, de mit mondasz: reklám, számla?
A jó francba küldenek.

lényét a tűz színe és egyfajta sötétség lengte
körül. Ezt már meg tudta nevezni: harag.
Emésztette őt és mindent, ami körbevette.
Megszólította volna, de már el is tűnt a tömeg
takarásában.
A megállóban nem figyelhette sokáig az
embereket, a buszon állva sokkal több látnivaló fogadta. Csúcsforgalomban a jármű
megtelt emberekkel, akik egymás társadalmi
státuszától függetlenül egy légtérben utaztak,
bár többségük cseppet sem figyelt a másikra.
A telefonjuk, egy könyv, fülhallgatón a zene,
a kinti táj mind-mind érdekesebbnek tűnt számukra, mint azok a személyek, akik behatoltak személyes terükbe. Őt azonban érdekelte
a többi utas. Mindenfelé röpködő, összefonódó, majd elváló színek garmadája. Egy kislány felől mintha csengettyűk kacaját vélte
volna hallani, amelyek valami karácsonyi dal
dallamát zengték. Ajkaira mosoly kúszott,
azonban amikor elfordult, szinte azonnal
hátra is hőkölt.
– Elnézést… – szólalt meg azonnal, mert
valakinek rálépett a lábára.
Még egyszer visszasandított az előtte álló
alakra. Nem tudta eldönteni, hogy fiatal vagy
öreg, csak azt látta, hogy nyüvek másznak ki
a füléből, az orrából, a szemüregéből, s bár
szagot nem érzett, meg mert volna esküdni
rá, hogy rothad. Talán nem is a húsát, hanem
a lényét érte utol az enyészet. Ilyen lehet, ha
valaki elmerül a bűnök hálójában?
Felüdülés volt végre leszállni a tömegközlekedési eszközről. Alig kapott levegőt, a
mellkasa tajtékzó tenger módjára hullámzott,
ahogy szinte futva lódult el. Korhadó fák

Mirela Momanu: Cím nélkül

De hátha valamelyikük melóba megy,
vagy akárhova.
Leültél a padra, francosan hideg volt, gondoltad, beteszed a feneked alá a friss, meleg
kenyeret, de lelked nem engedte, ültél vacogva, s arra gondoltál, megvárod, amíg a
kocsmák kinyitnak, s addig ülsz ott, amíg a
sulisok elindulnak, lakáskulcsod van, és azt
is megfogadtad, hogy a kapukulcsot is ráteszed a kulcstartó karikára. Ekkor taxi állt meg
a lépcső mellett, egy szomszédasszony szállt
ki belőle, nagy csomagokkal. Úgy repültél,

nyúltak utána vékony ágaikkal, mintha el
akarták volna kapni, és fellógatni. Az út a
megszokottnál is hosszabbnak tűnt. Szinte
érezte, hogyha a végére jut, már soha többé
nem fordulhat vissza, mégis sebesen haladt,
mert amit maga mögött hagyott, az ismeretlennél is rémisztőbbnek hatott.
Az iskola épülete előtt megtorpant. A vakolat mállott, az ablakok betörtek, és a rajtuk
keresztül látható belső tér koromtól sötétnek
tűnt, mintha felgyújtották volna. Még egyszer
szembenézett a repedt üveg felületén tükröződő önmagával. Arca egy olyan festményt
idézett, amelyet egy gondatlan művész elkent, mielőtt megszáradhatott volna.
Mély levegőt vett. Lenyomta a kilincset.
Belépve mély, barátságos hang fogadta.
– Helló, haver!
Megnyugodott. Biztonságban volt.
Évekkel később jött rá, hogy sosem lehetett biztonságban. Hideg falak között tartották
megfigyelés alatt. Minden nap gyógyszereket
tuszkoltak le a torkán, hogy mire kiengedik,
elmondhassa magáról, hogy teljesen normális. Megmentették.
De vajon mitől?
Megfosztották a Látásától.
De vajon miért?
Már azt látta, amit mindenki más. Az volt
a valóság, vagy ő sokkalta tisztább képet kaphatott a világról? A pusztulás, amit látott, intő
jel volt, ami által elkerülhettük volna a jövő
hibáit?
Honnan tudhatjuk, mi is a valóság, ha az
csak az elménk illúziója, és könnyűszerrel
módosítható?

mint a szirti sas. Köszönöm, szomszéd, hogy
segít, Csíkszeredából jövök, a fiamtól. Úgy
felpakolt, csoda, hogy eddig el bírtam cipelni,
na, álljon meg, kinyitom, látom, vett kenyeret, biztos’ friss. Igen, még meleg.
Csak tud valamit az öcséd.
Lehet, tényleg vénülök, de egy ilyen éjszakai séta fiatalít és elálmosít.
Ágyba dobtad magad: jóccakát vagy jóreggelt, városom!
Bárhol is vagy, én veled voltam pirkadatkor.
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Tizennégy embert menekítettek ki
az áradás elől

Több száz háztartást öntött el a víz, 14 személyt a tűzoltóknak kellett kimenteniük, egy
kiskorú villámcsapás áldozata lett, tájékoztatott pénteken az Országos Katasztrófavédelmi
Főfelügyelőség (IGSU) az elmúlt órák eseményeiről.

A katasztrófavédelmi felügyelőségek munkatársai
csütörtökön és az éjszaka folyamán is dolgoztak, 60
házból, 484 udvarról, 43 pincéből és 31 utcáról szivatytyúzták a vizet. Az IGSU jelentése szerint 14 embert

menekítettek ki az áradás elől, több mint 1.300 háziállatot szállásoltak el máshol. Bákó megyében egy kiskorú életét vesztette villámcsapás következtében. A
helyszínre érkező mentők azonnal elkezdték az újraélesztési eljárást, azonban a művelet nem járt sikerrel.
A legnagyobb problémákat Neamţ, Botoşani, Bákó,
Suceava és Teleorman megyében okozta az esőzés.
Az érvényben levő meteorológiai figyelmeztetések
miatt a tűzoltók továbbra is készenlétben állnak.
(Agerpres)

Hét év börtönt kapott a volt szenátor

Jogerősen hét év letöltendő börtönbüntetésre
ítélte pénteken a bukaresti táblabíróság Cătălin Voicu volt szenátort hivatali visszaélésben való bűnrészesség miatt.

A bíróság elutasította a vádlottak és az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ügyészei által benyújtott fellebbezést, fenntartva a bukaresti törvényszék által 2017-ben kimondott elsőfokú ítéletet.
A bukaresti törvényszék eredetileg öt év letöltendő
börtönbüntetést szabott ki a volt szenátorra, amiért
közbenjárt az Electrica és az Electrica Serv vállalatnál
annak érdekében, hogy egy cég szerződésekhez jusson.

Mivel azonban 2012-ben már született ellene egy
hétéves szabadságvesztésről szóló ítélet, a bíróság a
súlyosabb büntetés végrehajtását rendelte el. A volt
szenátortól ugyanakkor elkoboznak 200.000 eurót és
119.000 lejt.
A törvényszék azt is elrendelte, hogy az ügy vádlottjai 5.284.893 lejt fizessenek vissza kártérítésként a Servicii Energetice Moldova SA vállalatnak.
Cătălin Voicu volt államelnöki tanácsos, majd képviselő, illetve szenátor ellen 2014 novemberében emelt
vádat a DNA hivatali visszaélésben való bűnrészesség
miatt. (Agerpres)

Bukarest tiszteletben fogja tartani a BRUA
gázvezeték megépítésére vállalt határidőket

Románia tiszteletben fogja tartani a bolgárromán-magyar-osztrák (BRUA) gázfolyosó romániai szakaszának megépítésére vállalt
valamennyi határidőt – olvasható a román
energiaügyi minisztérium pénteken kiadott
közleményében, amelyet az Agerpres hírügynökség idézett.

A közlemény szerint Anton Anton román energiaügyi miniszter csütörtökön és pénteken részt vett Szófiában a közép- és délkelet-európai gázpiacok
összekapcsolását célul kitűző CESEC munkacsoport
miniszteri találkozóján.
A tárcavezető beszédében aláhúzta annak fontosságát, hogy a gázvezeték megépítésében érintett valamennyi állam egy időben, párhuzamosan haladjon a
munkálatokkal. Nyomatékosította, hogy Románia betartja a határidőket és idejében meg fog épülni a vezeték romániai szakasza, amely, mint emlékeztetett,
lehetővé teszi majd, hogy a Fekete-tengerben kitermelt
földgáz eljusson a Romániával szomszédos országokba. Az Agerpres tudósítása szerint a megbeszélésen

jelen volt Miguel Arias Canete energiaügyi biztos, aki
megerősítette, hogy a BRUA gázfolyosó alapvető fontosságú beruházást jelent a részt vevő országok gázhálózatának összekapcsolása szempontjából, és
megerősítette: az Európai Bizottság támogatja a beruházást. Megállapította, hogy Románia jól halad a beruházás konkrét kivitelezésével. Az európai biztos
aláhúzta, hogy a gázfolyosó stratégiai fontosságú az
energiaforrások bővítése szempontjából, ami növelni
fogja a versenyt és az energiaárak csökkenéséhez
vezet. A biztos szerint Közép- és Kelet-Európában a
gázárak magasabbak, mint Nyugat-Európában, annak
ellenére, hogy a térség közelebb van a fő forráshoz,
Oroszországhoz, ezért kell együttműködniük egymással a gázfolyosó megépítésében részt vevő országoknak.
A román gázszállítási rendszerüzemeltető, a Transgaz június elején kezdte meg a BRUA romániai szakaszának építését. A csaknem félmilliárd eurós beruházás
több mint harmadának (179 millió euró) költségeit az
Európai Unió fedezi. (MTI)

MAROSVÁSÁRHELy
MEGyEI JOGÚ VÁROS
versenyvizsgát szervez

a következő üres állások betöltésére az üvegházakat, parkokat és zöldövezetet kezelő szakigazgatóságra
Az üres állások betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.
– egy munkás – az adminisztrációs és értékesítési irodába
• Érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok a fafeldolgozás szakterületén
• B, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány
• Legalább 5 év szakmai régiség
– egy munkás – az adminisztrációs és értékesítési irodába
• Érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok / általános iskola – autó- és géplakatosi szakvégzettség
• B, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány
• Legalább 5 év szakmai régiség
– egy munkás – a csemetekert részlegre
• Érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok / általános iskola
• B, C és E kategóriás gépkocsivezetői jogosítvány
• Legalább 3 év szakmai régiség
– egy munkás – a parkokat felügyelő II-es részlegre
• Érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok / általános iskola – szakvégzettség az erdei fák gallyazásában és metszésében, koronaigazításban
• Legalább 3 év szakmai régiség
– két munkás – a lakónegyedi zöldövezeteket kezelő részlegre
• Érettségi oklevéllel zárt középfokú tanulmányok / általános iskola – szakvégzettség az erdei fák gallyazásában és metszésében, koronaigazításban
• Legalább 3 év szakmai régiség
A versenyvizsgát az üvegházakat, parkokat és zöldövezetet kezelő szakigazgatóság székhelyén (Prut
utca 24. szám) tartják, és magába foglal:
– írásbeli/gyakorlati vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. július 16., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtásának határideje
– 2018. július 23., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
– 2018. július 27., 10 óra – interjú
A versenyvizsgához szükséges iratok és a bibliográfia jegyzéke megtalálható az intézmény honlapján, a
www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal (Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268-330-as telefonszám 110-es mellékén igényelhetők.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK szakképzett és szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0773-316-377,
8-16 óra között. (62404)

A Hídvég utcai TAKARMÁNyBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ
ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a
Hídvég
utca
25.
szám
alatt
vagy
elküldhetik
a
barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre. (20281-I)
NEMZETKÖZI FUVAROZÓCÉG KAMIONSOFŐRÖKET alkalmaz „uniózni” – német–osztrák kapcsolat. Tel. 0744-567-226. (9386)

A NORDIC BÁR az Unic mellett, a November 7. negyedben sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613505-ös telefonszámon. (9240-I)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NyUGATI JELENBE.
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!
ZARÁNDOKLATOK
FATIMÁBA – október 9-13. – 900 lej és 480 euró.
SZENTFÖLDRE – október 23-27. – 1.150 lej – 500 euró.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.
Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)

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

ADÁSVÉTEL

ELADÓ Dacia Break 1310-es (nem
rabla), technikai vizsga érvényes 2019
júliusáig. Érdeklődni a következő
telefonszámon: 0265/588-174, este 2022 óra között. (9363)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)
KEMÉNY TŰZIFA eladó. Tel. 0742866-258. (6887-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)
VÁLLALUNK: cserépforgatást, tetőjavítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)
KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
Tel.
0745-680-818, Csaba. (9328-I)

ÁCS ZSALUZÓKAT, VASBETONSZERELŐKET keresünk Magyarországra. Tel. 00-36-70-500-4186,
00-36-20-983-3194. (9334-I)
FIGYELEM! Amíg nem késő, megjavítok ajtó- és ablakzárakat, ami
nem jó, azt kicserélem újjal. Tel.
0743-211-281. (9383)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, testvér, nagymama,
rokon és ismerős,
PAP VERA
szül. Bakk,
a CFR volt dolgozója,
életének 59. és házasságának
37. évében hosszas, de türelemmel viselt szenvedés után
csendesen megpihent. Temetése július 2-án, hétfőn 14 órakor lesz a marosvásárhelyi
református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (sz-I)
Az elválás fájdalmával, de a feltámadás reménységével tudatjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama, anyós, rokon,
szomszéd, jó barát,
a bőrgyár volt dolgozója,
özv. LOVÁSZ JÓZSEFNÉ
szül. Jakab Ilona
81 évesen július 28-án átadta
lelkét teremtőjének. Drága halottunk temetése hétfőn, július
2-án 13 órakor lesz a református temetőben.
A gyászoló család. (sz-I)
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Az Arató utcát megnyitották
a gépkocsiforgalom előtt

Jó hír a gépkocsivezetőknek és az Arató utca lakóinak. Nagyon rövid
idővel a fenti utcában levő híd átadása után a járműforgalom is a megszokott módon zajlik. „Nemrég befejeztük az Arató utcában az aszfaltszőnyeg leterítését, így a gépkocsiforgalom is újraindult a környéken.
Megjegyezzük, hogy a munkálatok 2018. március 29-én kezdődtek, és
július végén kellett befejeződjenek. Köszönjük a gépkocsivezetőknek
és a lakosságnak a munkálatok időtartama alatt tanúsított megértést”
– fogalmazott a polgármester tanácsadója, Claudiu Maior.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

A kerékpárparkolók biztonságának hosszú távú megőrzése érdekében

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala a biciklisek által
gyakran látogatott övezetekben kerékpártámaszt helyez el

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal közterületfelügyelő
hatósága nemrég mintegy 200 kerékpártámaszt (parkolóállványt)
vásárolt, a biciklisek kényelmét,
biztonságát és védelmét biztosítandó. „Ezúton is tájékoztatjuk az
érdekelteket, hogy hasonló parkolóelemeket már szereltünk fel a
város több részén: a Petru Maior
Egyetem két székhelyének közelében, a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél,
a Helyi Rendőrségnél, a Mihai
Eminescu Kulturális Központnál,
a Somostetőn, a Megyei Sürgősségi Kórháznál és a Fül-orr-gégészeti (ORL) Klinikánál. Továbbá
hamarosan a következő helyszíneken is kerékpártámaszokat helyezünk el: a sportcsarnoknál, a Lakosságnyilvántartó Hivatalnál, az 1918. December 1. úton a Fortunánál, a víkenden, a megyei kórháznál, a Bernády
téren, a vérközpontnál, a kövesdombi napipiacnál, a Brassói utca 4. szám alatti futballpályánál, az 5-ös számú
általános iskolánál (a Munka utcában), a Kárpátok sétányon a dr. Budai Claudia orvosi rendelőnél” – mondta
el Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
Megjegyezzük, hogy a kerékpártámaszok a bicikliseket segítik, funkcionális és esztétikai szerepet egyaránt
betöltenek, acélcsőből készülnek, amely tartósan biztosítja a kerékpárparkolók biztonságát.
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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