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A marosvásárhelyi tanács dönt

Díszkivilágítást kaphat négy templom és a városháza

A Kárpát-medence
a Folkudvarban

A Művészetek Völgye Fesztivál a Dunántúl kulturális életének meghatározó
programsorozata. A Hagyományok
Háza 2018-ban is gazdag választékkal
kapcsolódik a rendezvényhez.

____________2.
13. Harmonia
Cordis Gitárfesztivál
A Beke István Ferenc gitárművész
által létrehozott és az általa, valamint
a Harmonia Cordis Egyesület által főszervezett szemle augusztus 12-ig
tart, és ez évben is számos országos,
illetve nemzetközi elismertségnek örvendő előadót és formációt hoz Marosvásárhelyre.

A marosvásárhelyi tanács júliusi ülésének napirendjén szereplő egyik – a közösségi médiában máris vitatott –
tervezet a város öt épületének díszkivilágításáról szól. A polgármesteri hivatal,
a főtéri két román ortodox katedrális, a
katolikus plébánia és a Vártemplom
korszerű megvilágítása 2,8 millió lejbe
kerülne.

Antalfi Imola

Hogy a beruházás prioritás-e, illetve költséges-e, a helyi tanács dönti el a jövő csütörtöki
ülésén. Ha megszavazzák a polgármesteri hivatal által megrendelt, az öt épület díszkivilágítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányt,
zöld utat kap a beruházás. A marosvásárhelyi
Insta Grup által készített 57 oldalas elemzés arra
mutat rá, hogy a jelenlegi díszkivilágítás technikailag elavult, a rendszert károsította a beszivárgott talajvíz, a nagy energiafogyasztás miatt
drága, a karbantartási költségek magasak, és a

Fotó: Nagy Tibor

látvány szempontjából sem emelik ki az elvárásoknak megfelelően a műemlék épületeket.
Márpedig a beruházás célja az energiafogyasztás, a környezetszennyezés csökkentése, a
beruházási költségek rövid időn belüli megtérülése, az éves karbantartási, működtetési költségek csökkentése és nem utolsósorban az
esztétika, a látványelemek. A megvalósíthatósági tanulmány szerint a karbantartási költségek
(Folytatás a 2. oldalon)

ÚTVISZONYOK

____________3.
Véget ért a 2018-as
Shakespeare
Fesztivál
A XIV. nemzetközi Shakespeare Fesztivált július 9. és 15. között rendezték
meg a Gyulai Várszínház 55. összművészeti fesztiválja keretében. Elek
Tibor, a Várszínház igazgatója idén
Hamlet és társai témája köré fonta a
fesztivál műsorát.

____________5.
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A Nap kel
5 óra 49 perckor,
lenyugszik
21 óra 6 perckor.
Az év 202. napja,
hátravan 163 nap.

IDŐJÁRÁS

Időnként felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max. 27 0C
min. 16 0C

Ma DÁNIEL és DANIELLA,
holnap MAGDOLNA napja.
MAGDOLNA: a héber eredetű
Magdaléna (jelentése Magdala városából származó nő) magyar alakváltozata.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. július 20.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4.6562
3.9954
1.4298

Egymilliárd eurót fordít kultúrára
a kormány
1 g ARANY

157.3290

A kormány egymilliárd eurót fordít kultúrára a következő években Nagy-Románia megalakulásának századik évfordulója alkalmából – jelentette be csütörtökön Viorica Dăncilă miniszterelnök.
A kabinet kormányrendeletet fogadott el erről.
Dăncilă elmondta: a román kultúrának sürgősen szüksége van
egy többéves finanszírozási tervre, amelynek értelmében múzeumokat, színházakat, kulturális központokat, könyvtárakat, koncerttermeket korszerűsítenek, az épített és szellemi örökséget
helyreállítják és bővítik. A pályázóknak összesen egymilliárd euró
áll rendelkezésükre, ennek alapján többéves finanszírozási szerződést köthetnek az állammal.
Dăncilă bejelentette, hogy aláírtak már két szerződést 12 millió
euró összértékben, így az egyik projekt Románia digitális könyvtárának a létrehozására irányul, a másikból elkészítik Románia épített kulturális örökségének kódexét, valamint a műemlék épületek
védelmének országos stratégiáját. A rendelet szerint a kormány kötelezettséget vállal, hogy a következő évek állami költségvetéseit
is terheli ennek a programnak a kiadásaival. (MTI)

A Kárpát-medence a Folkudvarban

A marosvásárhelyi tanács dönt

(Folytatás az 1. oldalról)

növekedésére lehet számítani, ezt a
pénzt pedig az önkormányzat egy korszerű, költséghatékony világítástechnikai rendszer megvásárlására költhetné.
Az öt épületet jelenleg 56 világítótest
emeli ki, ezek helyébe 628 LED-égő kerülne, illetve a rendszer működtetéséhez
szükséges berendezések. A LED-es
rendszerrel különböző színekkel megvilágított épületek látványosak, a város főterét megszépítik. A 20 éves periódusra
készített tanulmány szerint ezzel a rendszerrel az energiafogyasztás 52 százalékkal, a karbantartási költségek 90
százalékkal csökkennének. A beruházás
értékét 2,82 millió lejre becsülik (héa
nélkül, a héa értéke 536.770 lej), a projekt kifutási ideje 12 hónap.
A tervezésre két, az értékelésre egy, a
közbeszerzésre két hónapot számítanak,
a kivitelezés a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül elvégezhető, de
adott esetben – megfelelő számú munkaerővel – ez az idő akár felére is csökkenthető.
A tanácsosi testületen múlik tehát
annak eldöntése, hogy a Kultúrpalota és
a régi városháza mellett fénydíszbe öltözik-e a városközpont öt újabb épülete.
A közösségi médiában a vita leginkább
arról szól, hogy prioritás-e a beruházás,
miközben a városban egyéb fontos beruházásokat kellene eszközölni, illetve
hogy drága-e. A kérdés ennél bonyolultabb, egy költséghatékonyság-elemzés
erre választ adhat.

Fotó: Nagy Tibor

A Hagyományok Háza rendezvénye Kapolcson

A Művészetek Völgye Fesztivál a Dunántúl kulturális életének meghatározó programsorozata. A Hagyományok Háza 2018-ban is gazdag választékkal kapcsolódik a rendezvényhez.

A 28. Művészetek Völgye nyár derekán
ismét a magyar kulturális élet kiemelkedő
eseménye. A július 20-án megkezdődött fesztivál Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend
települések meghatározó ünnepe. A tíznapos
eseménysorozat másfél ezer
programjából a Hagyományok
Háza is kiveszi a részét.
Idén a műsorok vezérmotívuma az együttélés. A betérő a
Kárpát-medence kultúrájának
sokrétűségével ismerkedhet
meg. Magyarok, románok,
szlovákok, németek, zsidók,
cigányok, szerbek és még számos nép itt élő csoportjai kerültek kapcsolatba egymással,
és alakították ki a közös élet
feltételeit, élték meg együtt a
hétköznapokat és az ünnepeiket. Közös felelősség, hogyan
őrizzük meg e kincset, és hogyan adjuk tovább utódainknak.
A Muzsikás együttes zsidó
népzenei anyaga, a magyarországi oláh cigány zenét játszó
Romengo, a magyarországi
délszláv zene óriásának, a Vujicsicsnak a koncertje igazi különlegességnek
számít.
Nagyon színes a külhoni fellépők palettája is. A Kárpátalja

nemzetiségeit bemutató este a Técsői bandával és szlatinai román zenészekkel szerepel a
kínálatban. A Felvidékről érkezik Lakatos
Róbert és a RÉV, Erdélyből pedig a Heveder
és az Üver zenekar is az udvar vendégei lesznek.
A Kis-Küküllő menti Szászcsávásról
Mezei Ferenc „Csángáló” és Csányi Sándor
„Cilika”, a Kolozs megyei Melegföldvárról
Szilágyi Anna, Ördögfüzesről Hideg Anna érkezik, hogy a fesztiválozók is találkozhassa-

nak azokkal az idős mesterekkel, akik még az
anyatejjel szívták magukba ezt a kultúrát.
A Hagyományok Házának együttműködése a Művészetek Völgyével 2015-re tekint
vissza. Az intézmény a Fonó Budai Zeneházzal, a Kobuci Kerttel és a Hungarian FolkEmbassy zenekarral együtt vett részt először a
Folkudvar programjainak megszervezésében.
A Kárpát-medence hagyományos kultúráját
minél teljesebben bemutató programajánlat
minden évben széles palettán mozog 2015

óta, mióta a Hagyományok Háza jelen van a
Művészetek Völgyében. Az udvarba betérők
a kézművességtől az énektanításig, a meséléstől a táncoktatásig választhatnak a programok közül. Az idei év tematikája nemcsak az
esti koncertek műsorában jelenik meg, a bútorfestés, szövés vagy hímzés során lehet találkozni például ukrán, délszláv, barkó
motívumkinccsel is. A szabadegyetem beszélgetései során olyan témák kerülnek szóba
többek között, mint a csodarabbik szerepe, a
moldvai csángók nyelvjárása, a
dallamvándorlások vagy a németek magyar hazafisága.
Hont Angéla, a Hagyományok
Háza főosztályvezetője így foglalta össze a részvétel lényegét:
„Legfőbb célunk, hogy megmutassuk, hogy hagyományos örökségünk mennyire sokszínű, és
mennyire mindenkinek szól,
nemtől, kortól, népzenében való
jártasságtól függetlenül. Az
együttélés tematikáját azért helyeztük idén fókuszba, mert csak
ezeknek a kölcsönhatásoknak a
megvilágításával kaphatunk teljes képet arról a sokszínű és sokrétű Kárpát-medencei örökségről,
amit igyekszünk a Hagyományok
Háza minden tevékenységével
megőrizni és beemelni a XXI.
századi mindennapokba.”
A fesztiválokon jelentkező
Folkudvar-kezdeményezés azóta
példaértékűvé vált, és a program
– a helyi sajátosságok figyelembevételével – a Kárpát-medence
más részein is népszerűvé vált.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Juhász Ferenc

A csönd virága

A csönd elvirágzik levelet hajt a bánat nagy erekkel

Ne sikolts ne sikolts ne törj meg engem a szemeddel
Ne feszíts föl a jajgatásra eleven síró kötelekkel

Száradok húsomban szerveimben belep a halál döngő kék legyekkel
Mint a polip karjai idegeim a nyálas űrbe kinyúlnak

Csillag-halacskákra tekerődnek forró vérüktől ittasúlnak

Nyálkás zöld szem vagyok tengelyen forgó szenvedéseim kigyúlnak

Emelj ki mélyeimből üveges-közönyömtől ragadozó-álcámtól szabadúljak
Egy szarvast hallottam énekelni vándoroljunk arra a tájra

Ott csöndből vannak a levelek a némaság fái felszöknek sudárra

Ott piros madarak virágzanak ődöng a szelídség őz-sutája
Kihajt szívedből a szívem holdfényben nyit a csönd virága

90 éve, 1928 augusztusában született a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és József Attila-díjas magyar költő, szerkesztő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja.

Előadásrészlet a gyulai Shakespeare-fesztiválról

Augusztusban kezdődik a 13. Harmonia Cordis Gitárfesztivál

Fotó: Kiss Zoltán

Ez év augusztus 7-én ismét kezdetét veszi az egyik
legfiatalabb és legrangosabb marosvásárhelyi zenei
szemle, az immár 13. alkalommal sorra kerülő Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál.

Kaáli Nagy Botond

A Beke István Ferenc gitárművész által létrehozott és az általa, valamint a Harmonia Cordis Egyesület által főszervezett
szemle augusztus 12-ig tart, és ez évben is számos országos,
illetve nemzetközi elismertségnek örvendő előadót és formációt hoz Marosvásárhelyre.
Közülük is kiemelkedik az országban először fellépő, Hollandiából érkező The Rosenberg Trio: a több mint huszonöt
éves múltra visszatekintő és a zeneileg Django Reinhardt által
megihletett formáció a világ szinte összes szegletében fellépett, olyan fesztiválokon és helyszíneken szerepelt, mint a
Jazz Festival of Montreal, a North Sea Jazz, a Django Reinhardt Festival (Samois), a Jazz In Marciac, a Jazz à Vienne, a
Carnegie Hallban (New York) és a The Rose Bowlban (Los
Angeles). Együtt zenélt többek között Toots Thielemansszal,
Jan Akkermannal, Stéphane Grappellivel, Herman van Veennel, Jaap van Zwedennel, Louis van Dijkkel, Peter Beetsszel,
és olyan előadók előtt lépett fel, mint Shirley Bassey, Randy
Crawford, avagy Luciano Pavarotti. Repertoárját a klasszikus,
a pop, a bossa nova és a gipsy swing műfajok gazdagítják. Az
együttes a hetvenes években alakult, nemzetközi elismertségre
a nyolcvanas évek végén tett szert, azóta többször is körbeturnézta a földgolyót, a dzsesszműfaj krémjévé vált, Stochelo
Rosenberget pedig a világ egyik legnagyobb dzsesszgitárosaként tartja számon a szakma és a közönség. A triót rajta kívül
Nous’che Rosenberg ritmusgitáros és Nonnie Rosenberg
nagybőgős alkotja. Koncertjükre a fesztivál nyitónapján kerül
sor, mellékelten (4. old.) pedig a fellépők szakmai életrajzát
közöljük. A koncertekre – a szemle hagyományai szerint – a
belépés ingyenes.
A részletes programra a későbbiekben visszatérünk.
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A 13. Harmonia Cordis fesztivál előadói

BEKE István Ferenc a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémia gitár- és kamarazene-tanára, a marosvásárhelyi Harmonia Cordis Egyesület elnöke. Több díjat is
nyert országos és nemzetközi klasszikusgitárversenyeken, valamint számos hazai és külföldi mesterkurzuson vett részt, kamarahangversenyeket adott Romániában, Angliában, Chilében, Magyarországon,Németor-

Beke István Ferenc

szágban és az Egyesült Államokban. Beke
István Ferenc a marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál és a kolozsvári
Novo Generatio Nemzetközi Gitárnapok szervezője. Doktori címet 2011-ben szerzett a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián.
Duo Melis
A spanyol Susana PRIETO gitáros és a
görög Alexis MUZURAKIS gitáros 1999ben debütált Duo Melis néven a Volosban
(Görögország) megszervezett nemzetközi gitárfesztiválon. Azóta olyan helyeken léptek
fel, mint a Berlini Filharmónia, az amszterdami Concertgebouw, a moszkvai Csajkovszkij Hall , az athéni Megaron és a New York-i
Merkin Concert Hall. Gyakran koncerteznek
nemzetközi gitárfesztiválokon Europában és
Amerikában. Számos díjat nyertek, mind
egyénileg, mind duóban. 1999-ben duóként
elnyerték az első helyezést a Guitar Duo
nemzetközi versenyen Frechenben (Németország). A következő évben díjazottak lettek
a rangos montelimari (Franciaország) és a 21.
Nemzetközi Mauro Giuliani (Olaszország)
gitárversenyeken. 2001-ben megnyerték a
lipcsei (Németország) kamarazene-versenyt,
és ugyanabban az évben megnyerték a nemzetközi gitárversenyt Párizsban (Franciaország). 2003-ban készült el az első
CD-felvételük, miután megnyerték a Gaetano
Zinetti nemzetközi kamarazene-verseny Citta
di Verona-díját (Olaszország). A Duo Melis
együttműködött a Berlini Szimfonikusokkal,
a Neubrandenburger Filharmoniával, a Bayerische Filharmoniával, a Bukaresti Rádió zenekarával, a Thessaloniki nemzetközi
zenekarral Leo Brouwer vezetése alatt. A duó
repertoárja a barokk zenétől napjaink zenéjéig terjed: játsszák A. Piazzolla, A. Ginastera, Leo Brouwer, Castelnuovo-Tedesco és
Vivaldi műveit, Rodrigo két gitárra és zenekarra írt koncertjeit, valamint Marek Pasieczny új koncertjét, melyet a Duo Melisnek
dedikált. Észak-amerikai megjelenésük magába foglalja a Guitar Foundation of America
éves konferenciáját, és számos koncertet tartottak Chicago, St. Louis, Austin, Scranton,
College Station, Houston, Brownsville és
Detroit városokban. A duó kétszer lépett fel
az OMNI koncerteken San Franciscóban és a
clevelandi klasszikusgitár-hétvégén. Felléptek Olaszországban, Görögországban, Németországban,
Lengyelországban,
Oroszországban, Romániaban, Spanyolországban, Hollandiában, Csehországban,
Ausztriában, Norvégiában, Svédországban és
Franciaországban. Susana és Alexis Spanyolországban és Görögországban tanultak. Tovább gyarapították tudásukat a Koninklijk
Zeneakadémián Hágában (Hollandia), a Felix
Mendelssohn-Bartholdy Zeneakadémián Lipcsében és a Hanns Eisler Zeneakadémián
Berlinben (Németország). 2006 óta Alexis és
Susana a strasbourgi Nemzetközi Zeneakadémián tanítanak, Franciaországban.
CSÁKI András Budapesten, 1981-ben
született. 11 éves korában kezdett el gitározni. 2007-ben diplomázott a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán, ahol Eötvös József
gitárművésztől tanult. Tanulmányait a Southern California egyetemen folytatta Scott

Tennant mellett. Csáki András 1995-től napjainkig számos mesterkurzuson vett részt
Manuel Barrueco, Leo Brouwer, Abel Carlevaro, Costas Cotsiolis, David Russell osztályában. Számos rangos versenyen nyert díjakat,
többek között az 51. Tokiói Nemzetközi Gitárverseny első díját. 2009-ben elnyerte a 42.
Michele Pittaluga-gitárverseny első díját,
majd 2011-ben a spanyolországi Julian

Arcas-gitárversenyt. Szólókarriere mellett
kamarazenével is foglalkozott, hallhatták
Magyarországon és külföldön is játszani
szimfonikus zenekarokkal. Tartott már mesterkurzust Kínában, Észtországban, FranciaNagy-Britanniában,
országban,
Görögországban, Indiában, Romániában,
Oroszországban, USA-ban és hazájában. Jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola professzora.
GLIGA Tudor és OROSZ Dávid zenei
pályafutásukat a marosvásárhelyi művészeti
iskolában kezdték, Ene Ovidiu és Turcu Andrei tanárok vezetésével. Mindketten számos

A Duo Melis

országos és nemzetközi versenyen vettek
részt. Jelenleg a kolozsvári Gheorghe Dima
Zeneakadémia hallgatói, dr. Beke István Ferenc diákjai. A közönség hallhatta már őket a
virtuóz Al Di Meola és Tommy Emmanuel
koncertjeinek nyitózenekaraként. Számos
verseny győztese is a duó, megnyerték az Erdélyi Nemzetközi Gitárfesztivál első helyét,
ugyanakkor magukénak tudhatják a barokk
stílustól a rock stílusig a szebeni klasszikusgitár-verseny első díját.
Giampaolo BANDINI – Cesare CHIACCHIARETTA Duo, egy gitár és bandoneon
duó, amely 2002-ben alakult azzal a céllal,
hogy a legnépszerűbb hangszerek segítségével ismertessék és szerettessék meg az argentin zenét a közönséggel. A világ leghíresebb
és legrangosabb fesztiváljain és színházaiban
léptek fel: Mexikóban, Romániában, Kínában, Lengyelországban, Szlovákiában, Ausztriában, Németországban, Spanyolországban,
Svájcban, Franciaországban, Belgiumban,
Hollandiában, Horvátországban, Oroszországban, Szlovéniában, Törökországban,
Cseh Köztársaságban és Magyarországon. A
duó egyik kiváltsága volt Astor Piazzolla
Hommage à Liegi című darabját játszani, melyet Leo Brouwer vezényelt a pármai Auditorium Paganiniban, valamint a torinói
Unione Musicalén a híres moszkvai virtuóz
kamarazenekarral, melyet Pavel Berman vezényelt. 2004-ben a duó elnyerte a 15. Beniamino Joppolo Cittá di Patti-díjat. 2005-ben
a duó debütált a Szentpétervári Akadémiai

Filharmónia rangos nagytermében, ahol
azonnal felkérést kaptak a következő két
évre. Lehetősége volt együtt dolgozni olyan
kiemelkedő művészekkel, mint Arnoldo Foŕ,
Elio delle Storie Tese, Amanda Sandrelli és
neves zenészekkel, mint Fernando Suarez
Paz, Michele Pertusi, Corrado Giuffredi, Danilo Rossi, Massimo Quarta, Enrico Bronzi,
Franca Masu, Maria Estela Monti, Enrico Fagone. Az első CD-jük, az Hombres de Tango
több mint tízezer példányban kelt el, neves
zenei kritikusok a ranglista legmagasabb fokára helyezték őket. Neves rádió- és tévécsatornák közvetítették dalaikat Olaszországban
és külföldön egyaránt. Nemrég egy brüsszeli
koncertjüket több mint 20 országban közvetítették. A leghíresebb akadémiákon, egyetemeken, valamint a Lucca Boccherini
konzervatórium katedráján tanítanak. Számos
rangos és elismert fesztiválon hallhatták őket,
valamint mesterkurzusokon is tanulhattak
tőlük a növendékek.
GUILLÉN Gabriel Venezuelában, Maracazban született, jelenleg az egyik legrangosabb gitártanár Ausztriában. 1987-ben
elnyerte az Antonio Lauro és a Rotary Nemzetközi Gitárverseny első helyét. Ugyanekkor
világhírű művészek – Abel Carlevaro, Rafael
Benatar, Bartolomé Diaz és Verhagen Franka
– mesterkurzusait követte. 1988-ban Walter
Würdinger és Konrad Ragossnig professzor
mellett bővítette tudását. Guillén koncertezett
Európában, Dél-Amerikában, az USA-ban és
Japánban is. Elnyerte az osztrák kormány
Merit Award díját, a The Kery díjat, az Artinger díjat, az Amigo de Venezuela díjat, a Honors díjat és Caracas-Avila díjat. Tanít a
kismartoni Joseph Haydn Zeneakadémián és
a Richard Wagner Zeneakadémián Bécsben.
Több mint 34 országban tartott mesterkurzusokat és koncerteket. Az ausztriai RUST

Nemzetközi Gitárfesztivál művészeti vezetője. Jelenleg együttműködik a Simon Bolivar zenekarral Venezuelában, melynek
Alfredo Rugeles a karmestere.
A VENTI CHIAVI Gitártriót 2014-ben
alapította a Pécsi Tudományegyetem (Magyarország) három hallgatója: Ritter Zsófia,
Kormos Balázs és Tóth Álmos. A trió célja a
klasszikus gitáros kamarazene bővítése, illetve a kevésbé ismert gitártrió-művek felkutatása, bemutatása. Kiemelt fontosságúnak
tartják a magyar klasszikus zene és a magyar
népzene szélesebb körben való megismerte-

Orosz Dávid és Tudor Gliga

tését. A trió eddigi versenyeredményei: 1. helyezés, 3. nemzetközi gitárverseny, ValeBalle Live Guitar (Horvátország), 2017;1.
helyezés, 17. országos gitárverseny, Szeged
(Magyarország), 2016; 2. helyezés, 2. nemzetközi gitárverseny, Zágráb (Horvátország),
2016; 2. helyezés, 14. Transilvania Nemzetközi Gitárverseny, 2016; 3. helyezés, 1. nemzetközi gitárverseny, Braga (Portugália),
2017.
A trió számos sikeres koncertet adott már
rangos fesztiválokon, illetve koncerttermekben: a budapesti Óbudai Társaskörben, a
Nádor Teremben, a Művészetek Palotájában,
a Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon,
a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárnapokon, a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválon vagy a Szegedi Nemzetközi
Gitárfesztiválon.
Tudor NICULESCU-MIZIL 2010-ben
végzett a Bukaresti Nemzeti Zeneakadémia
klasszikus gitár szakán. Tanára Cătălin Ştefănescu-Pătraşcu volt. 2010 és 2012 között a
neves Carlo Marchionéval folytatta tanulmányait, akivel később a mesteri programot is
egyeztették és véghez is vitték a Maastrichti
Konzervatóriumban. Ezzel párhuzamosan,
előadóművészként Tudor Niculescu-Mizil
szervezője a Talente országos klasszikusgitár-versenynek. Doktori tanulmányait 2013ban folytatta dr. Şerban Dimitrie Soreanu
egyetemi tanár vezetésével. 2012 óta a bukaresti 5-ös számú művészeti gimnáziumban
tanít.
PUSZTAI Antal 1978-ban született Győrben, első gitáróráit édesapjától vette Pannonhalmán
–
mára
napjaink
egyik
legtehetségesebb klasszikus- és dzsesszgitárosa. Tanulmányait Frankfurtban, majd Bécsben folytatta, Inge Scholl-Kremmel
vezetésével. Hazájában Róth Ede, Folk Iván
és Reményi Attila tanítványa volt, jelenleg
Alvaro Pierri csoportjában tanul a Bécsi Zeneegyetemen. Pusztai Antal népszerű személyisége mind a dzsessz-, mind a klasszikus
gitár világának, koncertezett már Európaszerte, Dél-Koreában és Kolumbiában is.
Mădălina Ioana PETRE a bukaresti Zeneművészeti Egyetemen végezte zenei tanulmányait. Neve a White O’Clock nevű
bukaresti zenekar által vált híressé. Klasszikus gitárosként több fesztiválon is fellépett.
ASZTALOS Zsolt 14 évesen kezdett dobolni, nagyrészt autodidakta módon tanult.
Az évek folyamán számos zenekar tagja volt,
sokféle zenei stílusban kipróbálta magát a
folk, pop, funk, blues és dzsesszzenétől a
színházi előadásokhoz írt zenén keresztül
egészen a heavy és trash metalig. Pusztai
Tonyval a 2000-es Szegedi Nemzetközi Gitárfesztiválon találkozott először, azóta többször is zenéltek együtt.
HADNAGY Attila fiatalkora óta több műfajban is kipróbálta magát, mint például a
klasszikus rock, jazz, blues, klezmer, funky
és klasszikus zene.
GIRÁN Péter Magyarországon született,
1994-ben. 8 éves korában kezdett gitározni,
nagybátyja biztatására. 2005-ben vett részt
először versenyen, alig három évvel azután,
hogy elkezdett játszani a hangszeren. Első
díjat nyert saját korosztályában. Azóta számos díjat tudhat magáénak hazai és nemzetközi versenyeken. Az elmúlt két évben három
nemzetközi verseny első helyezettje volt. 20
évesen vált ismertté a nagyközönség előtt, a
Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsorban. Az utóbbi években, felkéréseknek
eleget téve, fesztiválokon játszott Balatonfüreden, Szegeden és Marosvásárhelyen. 2012
óta Szegeden tanul, tanára Pavlovits Dávid.
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Véget ért a 2018-as Shakespeare Fesztivál
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A XIV. nemzetközi Shakespeare Fesztivált július 9.
és 15. között rendezték meg a Gyulai Várszínház
55. összművészeti fesztiválja keretében. Elek
Tibor, a Várszínház igazgatója idén Hamlet és társai témája köré fonta a fesztivál műsorát.

A magyar mellett a nemzetközi programot Olaszország,
Anglia, Oroszország és Románia képviselte. A világhírű Kolyada színház Hamlet-előadása senkit nem hagyott hidegen,
a nézők hosszú percekig állva tapsoltak a háromórás előadás
után. Szintén nagy sikert aratott a világhírű londoni kultzenekar, a Tiger Lillies, amely sajátos stílusával, szuggesztív
elődásmódjával a Gyulai Várszínház bemutató-előadásában

A Kolyada Színház (Jekatyerinburg): Hamlet

Tiger Lillies

Kurultáj

is részt vett. Az Aradi Kamaraszínházzal és az aradi Ioan Slavici Klasszikus Színházzal közös produkció – Tom Stoppard:
Rosencrantz és Guildernstern halott – Tapasztó Ernő rendezésében volt látható két este a Gyulai Várszínpadon.
A hagyományokat követve, idén is voltak filmvetítések,

utcaszínházi előadás, zenei programok, konferencia, Shakespeare-korabeli gasztrokínálat a Patriótában, valamint workshop középiskolásoknak és egyetemistáknak. Vasárnap íróolvasó esttel zárult az egyhetes fesztivál. Elek Tibor vendége
Térey János író volt – áll a szervezők közleményében.

Augusztusban lesz
Bugacon
a hagyományőrző fesztivál

Augusztusban lesz Bugacon a VI. Kurultáj, Európa legnagyobb lovas hagyományőrző fesztiválja, amelyen
idén 12 országból 27 hun és türk tudatú nemzet képviselője vesz részt –
hangzott el az M1 aktuális csatorna
szerda reggeli műsorában.

A háromnapos fesztivált az idén augusztus
10. és 12. között szervezi meg Bugacon a
Magyar-Turán Alapítvány. A programokon
több száz lovas és több ezer gyalogos hagyományőrző mutatkozik be.
Bíró András Zsolt főszervező a műsorban
elmondta: az első magyarországi Kurultájra
2008-ban került sor, idén a Turán Szövetség
meghívására száznál több csapat érkezik Bugacra, a Kárpát-medencei hagyományőrzők
színe-java elmegy az ünnepre. A rendezvé-

nyen képviseltetik magukat Erdély, Kárpátalja, a Felvidék és a
Délvidék hagyományőrzői is.
A törzsi gyűlésen a magyarokkal együtt 27 nemzet fog
együtt ünnepelni, és több mint
félszáz olyan program lesz, melyen a hun–türk tudatú népek
képviselői adnak ízelítőt a kultúrájukból.
A főszervező elmondása szerint a fesztiválon hagyományőrző seregszemle, harci
bemutatók, lovas versenyek,
íjászprogramok, sportbajnoksá-

Forrás: internet

gok, a magyar–hun–avar örökséget bemutató
kiállítások, népzenei programok várják az érdeklődőket.
Hatalmas jurtatábor épül, emellett kézműves-bemutatók, kézművesvásár, gyermekprogramok és tudományos előadások is
lesznek.
Támogatók:
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Meghalt Friedmann Endre fotóriporter, az MTI örökös tudósítója

Meghalt Friedmann Endre fotóriporter
– tudatta a család az MTI-vel. A World
Press Photo-, Balázs Béla- és Táncsics
Mihály-díjas fotóst, az MTI örökös tudósítóját 84 éves korában, vasárnap
érte a halál.

Friedmann Endre 1934. július 4-én született Újpesten. 1951-ben félbehagyta a közgazdasági
szakközépiskolát,
és
segédmunkásnak jelentkezett a Magyar Fotó
Állami Vállalathoz, a Magyar Távirati Iroda
(MTI) egyik jogelődjéhez (később a Képzőés Iparművészeti Szakközépiskolában végzett), nemsokára fotóriporterként dolgozhatott.

Friedmann Endre – neve azonos a világhírű magyar származású fotós, Robert Capa
eredeti nevével – honvédelmi tudósítóként
rendszeresen fényképezte a fegyveres testületek eseményeit, a polgári védelmi gyakorlatokat. Egyetlen magyar sajtófotósként

Fotó: Cseke Csilla (MTI)

örökítette meg az 1968-as csehszlovákiai intervenciót, félezernél több akkori képéből
mintegy negyven maradt fenn az utókornak.
1973-ban négy hónapot töltött Vietnamban
(ahol egy folyóban állva fényképezte a hadifogolycserét, és életveszélyes amőbafertőzést
kapott). Fényképezőgépével végigkísérte az
első magyar űrhajós, Farkas Bertalan bajkonuri felkészülését, a rendszerváltás után

1957. február 19-én Budapesten készített felvétele egy Váci utcai verklisről

1980. június 6-án készített felvétele Valerij Kubaszov (b) és Farkas Bertalan űrhajósokról a Földre érkezés utáni pillanatokban

Friedmann Endre a fekete-fehér fotográfia
Antall József kormányfő amerikai látogatását
1968. október 20-án készített felvétele a magyar hadsereg Csehszlovákiából hazatérő honvédjeiről, miután a Varsói
fotózta.
Fényképezte
Elizabeth
Taylort
és
híve
volt. 2005-ben Emberek – Budapesti
Szerződés Szervezete országainak csapatai szovjet vezetéssel megszállták Csehszlovákiát
Richard Burtont.
életképek, 2006-ban A pillanatból élek (Fényképek az életműből 1954-1979) címmel adott
külön kötetekben ízelítőt alkotásaiból. Műveit a párizsi Bibliothéque nationale de
France, a kecskeméti Magyar Fotográfiai
Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtára és a Körmendi-Csák 20.
századi magyar fotóművészeti gyűjtemény
őrzi.
A Fogságból a szabadságba című, Vietnamban készült sorozatáért 1974-ben elnyerte a World Press Photo aranyérmét,
1976-ban Balázs Béla-díjat, 1987-ben Rózsa
Ferenc-díjat, 2000-ben Aranytollas újságíró
kitüntetést kapott. 2004-ben elnyerte a Magyar Fotóművészek Szövetségének életműdíját, 2006-ban a Táncsics Mihály-díjat, és
megkapta a Magyar Távirati Iroda örökös tudósítója címet is. Az intézményben több mint
hat évtizedet töltött, és nyugdíjasként is gyakran járt be a szerkesztőségbe. 1960 óta volt
tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének, 1967-ben megkapta a Nemzetközi Fotóművészet Kiválósága Diplomát (EFIAP).
1963-ban a világ egyik legrangosabb fotókiállítása, a kölni Fotokina nagydíjával tüntették ki Szerelem című sorozatát. Negyvenöt
évvel később, 2008 májusában a kollekció
egyik kulcsképe rekordot döntött a Kieselbach Galéria aukcióján: harminchatszoros
1973. március 26-án készített felvétele a dél-vietnami ideiglenes forradalmi kormány harcosairól, akik a Thach Han folyóban találkoztak a saigoni rezsim fogságából szabadult
áron, 2,2 millió forintért kelt el.
társaikkal
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MAROS MEGYEI TANÁCS
2018.július19-énkelt

360. számú rendelet

aMarosMegyeiTanácsnyilvános,sorosülésénekösszehívásáról
2018.július25-én13.00órára
A Maros Megyei Tanács elnöke,
Figyelembevéve,aMarosMegyeiTanácselnökénekahatásköreátruházásáravonatkozó,2018.
július17-i357.sz.rendeletét,
azutólagosmódosításokkaléskiegészítésekkelújraközölt,ahelyiközigazgatásravonatkozó
215/2001.sz.törvény94.cikkelyének(1),(3),(5),(7),(8)bekezdése,a106.cikkely(1)bekezdéseésa107.cikkely(2)bekezdésielőírásainakalapján,
elrendeli:
aMarosMegyeiTanácsotnyilvános,sorosülésrehívjaössze2018.július25-én13.00óráraa
KözigazgatásiPalotanagytermébe,akövetkező
napirenddel:
1.HatározattervezetaMarosvásárhely,Városházautca2.sz.alatti,Marosmegyeköztulajdonábatartozóingatlanegyhelyiségeingyeneshasználatbaadásánakmeghosszabbításáravonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2.Határozattervezetegy,aMarosmegyeköztulajdonánakrészétképezőésaMarosMegyeiSzociálisésGyermekvédelmiFőigazgatóságnakazügyintézésealattlevővagyontárgynakaleltárból
valóleírásáravonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3.HatározattervezetaMarosmegyeköztulajdonánakrészétképezővagyontárgyakleltárára
vonatkozó2001.július12-i42.sz.tanácsihatározatmellékleténekamódosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4.HatározattervezetMarosmegye2018.éviáltalánosköltségvetésénekakiigazításáravonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5.HatározattervezetaMarosmegyekonszolidáltáltalánosköltségvetésének2018.június30-ig
történővégrehajtásáravonatkozójelentésjóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6.HatározattervezetaMarosvásárhelyiTransilvaniaRepülőtérÖ.Ü.V.bevételiéskiadásiköltségvetésénekakiigazításáravonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7.HatározattervezetaMarosmegyetűzvédelmiképességételemzőésarendszeroptimalizálásáravonatkozóintézkedések2017.évijelentésénekajóváhagyására;
Indítványozó: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
8.Határozattervezetazutólagmódosított,aMarosMegyeiTanácsszakapparátusánakszabályozásáravonatkozó2015.május28-i62.sz.tanácsihatározatnakamódosításáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9.HatározattervezetaMarosvásárhely,GheorgheMarinescuutca3.sz.alatti„Sugárterápiás
bunkeréslaboratóriumésahozzátartozómellékhelyiségeképítése”elnevezésűberuházásműszaki-gazdaságidokumentációjánakésműszaki-gazdaságimutatóinakajóváhagyásáravonatkozó2018.február15-i24.sz.tanácsihatározatnakamódosításáról;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
10.Határozattervezetarepülőtérfejlesztésitervénekelőmegvalósíthatóságitanulmányára,
valamintaRomániaszállításimestertervébefoglaltberuházásokmegvalósításáravonatkozóan;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11.HatározattervezetaMarosmegyeésMezőbándközségközöttiegyüttműködésnekajóváhagyásavonatkozóan,a„ParkolóhelyekkiépítéseMezőbándon”beruházásközösmegvalósítása
érdekében;
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
12.Határozattervezetegyesútvonalengedélyekjóváhagyásárólmenetrendszerintikülönjáratok
számára;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
13.Kérdések,interpellációk,válaszok,vélemények.
Az ELNÖK nevében
Alexandru Cîmpeanu
ALELNÖK

Törvényességét véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez egy ideiglenesen megüresedett tisztség betöltésére
a Szociális Igazgatóság keretében működő integrált sürgősségi diszpécserszolgálatnál
Az ideiglenesen megüresedett szerződéses állás betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a
módosított és kiegészített 2011. évi 286-os számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.
Egy referensi állás
Sajátos feltételek:
• érettségi oklevél, középfokú tanulmányok
• legalább 5 éves szakmai gyakorlat

A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén (Győzelem tér 3. szám) szervezik, és magába foglal:
– írásbeli vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. július 30., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2018. augusztus 6., 10 óra – írásbeli vizsga
– 2018. augusztus 10., 10 óra – interjú

A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia 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

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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ALKALMAZUNK SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐ KARBANTARTÓT. Tel. 0773-316-377. (62472)

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

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

ADÁSVÉTEL

Fájdalommal emlékezünk és
emlékeztetjük
akik

ADOM Marosvásárhelyen, központi
zónában, III. és IV. emeleten pentho-

use stílusú luxustömbházlakásomat
dupla garázzsal (körülbelül 32 m2),

mely az épület első szintjén található,
igényesnek. A lakás 160 m2, külön be-

járatú, ultramodernül berendezett, két
hálószobával, szaunával, tágas nap-

paliba nyíló, felszerelt, bebútorozott
konyhával, két fürdőszobával (jacuzzi-

val), öltözőszobával és nagy balkon-

nal. A lakók biztonságát fém bejárati

ajtó, valamint biztonsági szolgálat védi.

0757-626-019. (9406)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-465-511. (9664)
régi

Jawa,

CZ

motorbiciklit. Tel. 0741-052-528. (9444)

KISCICÁT ajándékozok. Tel. 0741390-802. (9440-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

észter, bármilyen kisebb javítások.
Tel. 0742-778-207. (sz.-I)

VÁLLALUNK:

cserépforgatást,

tető-

javítást (Lindab lemez) és bármilyen
javítást. Tel. 0732-235-773. (9305)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-

ből, cserépből, teraszt fából; bármilyen

ISTVÁNT,

javítást

vállalunk.

Nyug-

díjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9472-I)

MEGEMLÉKEZÉS

évfordulója. Szerető leányai:
Ildikó és Anikó. (v.-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
életünk
legszomorúbb
napján, július 21-én KÓSA
ANDRÁSRA
halálának
második
évfordulóján.
Emléke
legyen
áldott,
nyugalma csendes! Szerettei.
(9508-I)

ELHALÁLOZÁS
Megrendült és fájó szívvel búcsúzom
unokatestvéremtől,
volt nászasszonyomtól,
FEKETE ÉVÁTÓL,
aki hirtelen, váratlanul itt hagyott minket. Szeretetét, jóságát, kedvességét őrizni fogom
egy életen át. Őszinte részvétem a gyászoló családnak.
Isten nyugtasson békében,
drága ÉVA!
Havadtői Olga. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Fájdalommal
KOVÁCS

búcsúzunk

LÁSZLÓ

fejezzük

ki

a

Emlékét őrzi szerető testvére
és annak családja. (9491)

A

és

Egyetemen

(9512-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindenkinek,

aki

LŐRINCZ

drága

ANNA

temetésén
sírjára

halottunk,

részt

fájdalmunkban

virágot

(Kicsi)

osztozott

vett,

helyezett.

gyászoló család. (9512-I)

temetésén

szíve két éve utolsót dobbant.

Orvosi

1981-ben végzett orvoskollégái.

ANDRÁSRA, akinek jóságos

KÓSA

családnak.

Gyógyszerészeti

Köszönetet

21-én

dr.

évfolyam-

társunktól, és együttérzésünket

Szomorú szívvel emlékezünk
július

volt

júliusban van halálának 37.

Marosvásárhelyi

TETŐZET, cserepezés, Lindab, poli-

a

születésű

toronyblokkbeli lakost, hogy

253-as telefonszámon. (sz.-I)

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.

drága

pusztakamarási

Ára alkudható. Érdeklődni a 0745-507-

VÁSÁROLOK

ismerték

ÉDESAPÁNKAT,
SZÉKELY

EGYEDÜLÁLLÓ LEHETŐSÉG! EL-

mindazokat,

mondunk

és

A

mind-

azoknak, akik CSÉCS JÓZSEF
fájdalmunkban
sírjára

részt

virágot

vettek,

osztoztak

helyeztek.

gyászoló család. (sz-I)

és

A
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FONTOS TELEFONSZÁMOK

MAROSVÁSÁRHELY
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet
az Iskolaigazgatóság iskola-, templomés kórházberuházási és -javítási osztályára I-es
besorolású, legfelsőbb szakmai fokozatú, végrehajtói
köztisztviselői szakfelügyelői tisztség betöltésére.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018. augusztus 21-én 10 órától – írásbeli
vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,
hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének 1-es bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268-330-as
telefonszám 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea polgármester

• 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
- 0751-114-307
Labor
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
- 0265/266-801
• Prefektúra
• 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.

