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Maros megyében járt a kormányfő és az egészségügyi miniszter

Sokmilliós beruházásokat ígértek
A Bethlen Gábor
Alapnál nyertek
támogatást

A Fülöp Ilona vezette Lazarenum Alapítvány több mint két évtizede segíti a
hátrányos helyzetű nagycsaládosokat,
a megye különböző pontjain élő,
mintegy 150 családnak biztosítanak
rendszeresen élelem-, ruha-, alkalomadtán pénzsegélyt.

____________2.
12 éves
a Doktori Iskola

Marosvásárhelyen létrehozzák az égési
sérültek kórházát, valamint sejt- és szövetbankot – nyilatkozta az újságírók
kérdésére Sorina Pintea egészségügyi miniszter. A szaktárcavezető csütörtökön
Viorica Dăncilă kormányfővel érkezett
Maros megyébe, a kormányképviselők
délután a Marosvásárhelyi Sürgősségi
Klinikai Kórházban rövid sajtótájékoztatót tartottak.
Antalfi Imola

A kórház főbejárata előtt tüntetők gyűltek
össze, akik a Dăncilă vezette szociáldemokrata
kormányt, magát a kormányfőt bíráló szövegű
táblákat lengettek, a miniszterek megjelenésekor hangos kiabálásban tört ki a tömeg. A rendfenntartók sorfalat álltak a tüntetők előtt, több
személyt igazoltattak, a sajtósokat is beleértve.
Az újságíróknak azt követően nyilatkozott
Viorica Dăncilă és Sorina Pintea, hogy megbeszélést folytattak a kórházmenedzserekkel, orvosokkal. A tárgyaláson jelen volt a megyei
tanács elnöke és a prefektus is.

Fotó: Nagy Tibor

Mint a miniszterelnök elmondta, egyrészt a
Maros megyei egészségügyi intézményekben
történt megvalósításokat vették számba, illetve
azt is megbeszélték, hogy milyen problémák
vannak, milyen beruházásokra lenne szükség.
„Az egészségügy idén kapta a legtöbb pénzt,
ebből meg tudjuk valósítani a legszükségesebb
beruházásokat” – tette hozzá a kormányfő.
„Égési sérültek kórháza, valamint sejt- és
szövetbank – mindkét beruházásra van pénz, és
a terület jogi helyzete tisztázódott, így semmi
(Folytatás a 2. oldalon)

ORRSZŐR

A Köteles Sámuel utcai intézet színházának nézőterét teljes telt házas
közönség vette birtokba, nyilvánvalóan nem véletlenül: az egyetem doktori iskolájának tizenkét évnyi múltra
visszatekintő működése adott okot az
ünneplésre, közös vissza- és előretekintésre.

____________3.
Virginia Zeani Királyi
Operafesztivál
A Together on Top Egyesület által
szervezett eseménysorozat a három
legjelentősebb hazai komolyzenei
szemle egyike, névadásában pedig
főhajtás a 93 éves, erdélyi születésű,
jelenleg Floridában élő Virginia Zeani
világhírű szoprán előtt.

____________5.
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A Nap kel
5 óra 45 perckor,
lenyugszik
20 óra 52 perckor.
Az év 138. napja,
hátravan 227 nap.

Ma ALEXANDRA és ERIK,
holnap IVÓ és MILÁN napja.
IVÓ: germán eredetű, a jelentése tiszafa. A szláv nyelvekben
az Ivo az Iván beceneve.
MILÁN: szláv eredetű, jelentése: kedves.
VALUTAÁRFOLYAM
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel. 0742-828-647

Tehetségnap a Bolyaiban

A gazdaságosabb repülésről, létező és eltüntetett
emléktáblák üzenetéről, a C-vitaminról, a szélsőséges
testtapasztalatokról és még jó pár izgalmas témáról
tartottak előadást csütörtök délelőtt, a hetedik bolyais tehetségnapon a tanintézet különféle területeken kutatást végző diákjai.

Nagy Székely Ildikó
A tehetségnap a hagyományos forgatókönyv szerint az erdélyi és országos tudományos diákköri konferencián díjazott munkák bemutatásával kezdődött a zsúfolásig telt díszteremben. A
Mindentudás Iskolája programpont keretében Székely Ferenc a
Pálfi Tamással közösen készített Hogyan repüljünk gazdaságosabban? című kutatást ismertette. Rusz Balázs Falra írt történelem című dolgozatában 95 marosvásárhelyi emléktáblát vizsgált
meg közelebbről, külön figyelmet szentelve az eltüntetett, illetve ellenséges hangulatot keltő feliratokra. Szilágyi Bálint a
C-vitaminhoz fűződő legendákra is kitért igényes és tanulságos
előadásában. Ábrahám Andrea és Kerekes Ágnes a szélsőséges
testtapasztalatokról értekezett, Balogh Adrienne Kutya az emberiségért, avagy mindenki számít, Forró-Bathó Ákos Egy fejlődő város bűnesetei, Balogh Adrienne és Márton Kincső Édes
iskola, Kutasi Csenge Az élet zsákutcája címmel tartott előadást.
Az előadás-sorozat után díjazták a megyei, országos és nemzetközi versenyeken jól teljesítő V–XII.-es bolyaisokat, 237 tanuló
részesült elismerésben.

Sokmilliós beruházásokat ígértek

(Folytatás az 1. oldalról)
akadálya annak, hogy ezek a beruházások Marosvásárhelyen megvalósuljanak” – nyilakozta újságírói kérdésre
Sorina Pintea egészségügyi miniszter.
A szaktárcavezető elmondta, aláírták a szerződést a megvalósíthatósági
tanulmányok elkészítésére négy, súlyos égési sérülteket ellátó központ
megépítése céljából. E négy központ
egyike Marosvásárhelyen lesz. „Bár
kezdetben 17 millióra becsülték a beruházás költségeit, a tervezés során
hozzáadtak még egy intenzív terápiás
részleget és 25 műtőblokkot, így a
végső összeg meghaladja a 40 millió
eurót. A pénz megvan, innentől kezdve
a beruházás megvalósítható” – jelentette ki. A miniszter asszony emlékeztetett, hogy tavaly óta létezik
kormányhatározat országos viszonylatban négy sejt- és szövetbank létrehozásáról. Marosvásárhelyre is
terveztek egy ilyen beruházást, de tavaly még a terület jogi helyzete nem
volt tisztázott. „Mára már rendeződött
a vitás kérdés, és kormányhatározatot
fogadtunk el a műszaki és gazdasági
mutatók időszerűsítéséről. Úgyhogy
ez az ügy is halad előre” – tette hozzá

Sorina Pintea. Elhangzott, hogy idén
az egészségügyi minisztérium a Maros
megyei kórházaknak több mint 29 millió lejt utal ki, az összegből elsősorban
a daganatos betegek számára oly fontos sugárterápiás berendezésre költenek, illetve a szív- és érsebészeti
intézet felszerelésére korszerű berendezésekkel. A Népújság kérdésére,
hogy egyetért-e azzal, hogy az orvosok esetében az ügyeleti órákat beleszámítsák a ledolgozott munkaórákba
(szolgálati idő/régiség), mint ahogy
azt az egészségügyi személyzet követeli, Sorina Pintea kijelentette: „ha
kórházmenedzserként
kérdeznek,
akkor az a véleményem, hogy megérdemlik, hogy a régiségbe bele legyenek foglalva az ügyeleti órák,
ugyanakkor ebben a kérdésben figyelembe kell venni a nyugdíjazási időt
is”.
Kormányátalakításra szükség van
Viorica Dăncilă kormányfő szerint
annak időszerűségét eldönteni, hogy
mikor legyen kormányátalakítás, a miniszterelnök hatásköre. A kormányfő
arra az újságírói kérdésre válaszolt,
hogy Liviu Dragnea PSD-elnök kijelentette, valószínűleg az EP-választá-

sok után kerül sor kormányátalakításra. Viorica Dăncilă azt mondta, jelenleg három miniszter átmeneti
jelleggel tölti be tisztségét, tehát mindenképpen szükséges a kormányátalakítás. A Népújság kérdésére, hogy
prioritás-e az észak-erdélyi autópálya
A3-as befejezése, sikerül-e határidőre
összekapcsolni a magyarországi M4gyel, a kormányfő kijelentette, az infrastrukturális beruházások nagyon
fontosak. Például a marosvásárhelyi
terelőút kivitelezése két napon belül az
elektronikus közbeszerzési rendszerben (SEAP) lesz. A szászrégeni terelőút terve már a SEAP-on van.
Nagyon sietünk, mindent megteszünk,
hogy az állami beruházású autópályák
megépüljenek, prioritásként kezeljük
ezeket. Igen fontos számunkra az
észak-erdélyi sztráda kapcsolódása a
magyarországi M4-hez, nagyon akarjuk ezt a kapcsolatot, ezért az európai
pénzalapok mellett alternatív finanszírozási lehetőségeket kerestünk. Tudatában vagyunk, hogy az emberek
elvesztették a türelmüket, nem azt
akarják, hogy tíz év múlva legyen autópálya, hanem most – közölte a kormányfő.

Ifjúsági istentiszteleteken gyűjtöttek

A gyülekezetek örömmel fogadták az újszerű eseményt

Rendhagyó ifjúsági istentiszteletekre került sor vasárnap a mezőkölpényi és a szabédi református
gyülekezetben.
A két település templomaiban ezút-

A Bethlen Gábor Alapnál nyertek támogatást

Fotó: Gligor Róbert László

tal nem a lelkész, hanem két kolozsvári teológiai hallgató szolgált: Kölpényban az elsőéves Birizdó Szabolcs
Mihály, illetve Szabédon a másodéves
Gecse Krisztián Dániel. Mindketten

tagjai annak az erdélyi csapatnak,
amely az Exodus program keretében a
nyáron Írországba utazik, így erre a
programra és az utazásra gyűjtenek
szolgálatukkal. A két teológiai hallgató
mellett a vasárnapi istentiszteleti liturgiába a kölpényi gyülekezet Élővíz
nevű ifjúsági csoportja is bekapcsolódott énekeivel, míg a gyülekezet perselyes adománnyal hálálta meg a
szolgálatot.
Ifjúsági istentisztelet volt már ezekben a gyülekezetekben, viszont teológusok még nem szolgáltak itt, ezért
újszerű volt a vasárnapi esemény –
tudtuk meg Koncz László Ferenc lelkésztől. Kölpényben mintegy 230,
Szabédon 120 fős a református gyülekezet, és mindkét helyen lelkesen és
örömmel fogadták az ifjúsági programot, amely nagyon jó bátorítás volt a
két fiatalnak, illetve jó együttléti alkalom a gyülekezeteknek. (gligor)

Tűzifa és élelmiszer a nélkülöző családoknak

Kétmillió forint támogatást
nyert a Bethlen Gábor Alapnál
a marosvásárhelyi Lazarenum
Alapítvány. A megpályázott
összegből tizennyolc hátrányos helyzetű családnak élelmiszercsomagokat, valamint
háztartási kellékeket, tíz családnak pedig a téli hónapokban szükséges tűzifát is
biztosították.

Menyhárt Bodbála

A Fülöp Ilona vezette Lazarenum
Alapítvány több mint két évtizede
segíti a hátrányos helyzetű nagycsaládosokat, a megye különböző
pontjain élő, mintegy 150 családnak
biztosítanak rendszeresen élelem-,
ruha-, alkalomadtán pénzsegélyt.
Teszik mindezt a külföldi, többek
között holland, svájci támogatóiknak köszönhetően, valamint az
Ökumenikus Segélyszervezet is

visszatérő támogatójuk. A lelkipásztorok ismerik az alapítvány segítő tevékenységét, és jelzik, ha a
településen, ahol szolgálnak, tudomásuk van olyan családról, amely
mélyszegénységben él.
– 1996 óta folyamatosan segítjük
a nagycsaládokat. Volt egy pályzati
kiírás a Bethlen Gábor Alapnál, és
úgy gondoltuk, élünk a lehetőséggel, hogy újabb segítséget nyújthassunk a családoknak. 18 családot
választottunk ki, a legrászorulóbbakat, illetve azokat, ahol a legtöbb
gyereket nevelnek. A pályázat haszonélvezői között van többek között nyolcgyerekes szászrégeni
család, akik adósságok miatt hajléktalanná váltak. Jelenleg bérelnek
egy kis lakást, de az apa beteg, az
anya pedig nem tud dolgozni, mivel
gondoskodnia kell a gyerekekről.
Székelyvajában egy kétgyerekes
családunk van nagyon nehéz hely-

zetben, nincs ahol lakniuk. Olyan
édesanyákon is segítünk, akik özvegyen maradtak, és egyedül nevelik
a gyerekeiket. Héderfáján egy hétgyerekes családban nemrég halt
meg a férj, az anya pedig tolószékbe kényszerült – említett csak
néhányat a nehéz helyzetben élő
családok közül a tiszteletes asszony.
A Bethlen Gábor Alaptól nyert
támogatásnak köszönhetően a kiválasztott tizennyolc családnak több
alkalommal igen bőséges élelmiszercsomagokat juttattak, illetve
esetenként kifizették a bajban lévő
családok számláit, és beszerezték a
szükséges gyógyszereket, amire a
családi költségvetésből nem futotta.
Ugyanakkor konyhai kellékeket vásároltak, mivel az évek során azt tapasztalták, hogy sok családnál
hiánycikk a csésze, tányér, evőeszköz, most ezeket is próbálták pótolni. Mindemellett a tizennyolcból

tíz családnak három méter tűzifát is
biztosítottak a téli idényben, amiből
meg tudták oldani a fűtésüket. Sajnos sokan közülük annyira nehéz
helyzetben élnek, hogy nem telik
tűzifára, fűtetlen házakban rétegesen felöltözve alszanak a gyerekek
is.

Forrás: Lazarenum Alapítvány

A tavaly december és idén április
között zajló projekt felelősei Molnár Heléna és Hidi Erika, az alapítvány
munkatársai,
az
élelmiszercsomagok, valamint a tűzifa családokhoz való eljuttatásáról
Barabás József és Vas István gondoskodott.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1384. sz., 2019. május 18.
Nagy József Levente

Áloműző

álmaimban még néha látom
és ébrednék hogy tűnjön az álom
a hiánya fáj s bánt az éjszaka
veríték könny és alvadt vér szaga

hess! el innen igéző angyal
ne gyötörj lázzal kétséggel faggyal
hasztalan űzöm átkozom áldom
nincs előtte út mögötte lábnyom

csak áll pőrén védtelen vétlen
arca idegen szavát sem értem
és legbelül hol senki sem látja
szentek sárkányok halálos násza

emléke mint megavult vászon
lefoszlik rólam kitakar fázom

Szemlér Mihály: Falurészlet Szadán. 1904-ben, 115 éve hunyt el a festőművész, grafikus (született 1833-ban)

Ünnepség a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen

12 éves a Doktori Iskola

Nagyszabású, egész napon át tartó
ünnepségnek adott otthont ez év
május tizedikén a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Stúdió Színháza.
A Köteles Sámuel utcai intézet színházának nézőterét teljes telt házas közönség vette birtokba, nyilvánvalóan
nem véletlenül: az egyetem doktori
iskolájának tizenkét évnyi múltra
visszatekintő működése adott okot az
ünneplésre, közös vissza- és előretekintésre.

Kaáli Nagy Botond

A délelőtt tizenegy órakor kezdődő eseménysorozaton Sebestyén Aba és Elena Purea
színművészek, az ünnepség ceremóniamesterei üdvözölték a közönséget, majd dr. Sorin
Crişan rektor mondott nyitóbeszédet.
– Kivételes nap és esemény a mai, amelyen a 12 éve alakult iskolát ünnepeljük:
ekkor kezdődött az akadémiai szintű kutatómunka az intézetünkben. Gratulálok a 63
doktornak, akik itt szereztek diplomát, sok sikert kívánok a jelenlegi doktoranduszoknak.
A kutatási munkát csak közösen lehet végezni, az alkotó és kutató közötti kapcsolat
nálunk hangsúlyosan van jelen.

Béres András, Bob Fülöp Erzsébet és Sebestyén Aba (háttérben Elena Purea)

Fotó: Cristina Ganj

Dr. Bob Fülöp Erzsébet színművésznő a
doktori iskola új, nemrég megválasztott igazgatójaként először ezen alkalommal mondott
díszbeszédet: – Izgalmakkal telített pillanat
ez nekem, megtiszteltetés és nagy felelősség.
Meg szeretném köszönni a bizalmat, hogy
rám gondoltak ezzel a megtisztelő feladattal,
amely dinamikus lendületet adott. Az iskola
fennállása óta még soha nem ünnepeltünk,
annak ellenére, hogy első végzőseink – Constantin Chiriac és Bács Miklós – tizenkét éve
kaptak doktori titulust co-tutelle rendszerben.
Két olyan név a nemzeti és nemzetközi kulturális élet területén, akik fontosak a mi életünkben is. 12 évnyi aktivitás után fontos
reflektálni: dr. Béres András professzor érdeme a művészeti egyetem sok más szakának
létrehozása mellett a doktori iskola megalapítása is. Kinevezésekor az általa működtetett
intézmény szilárd alapokon állt, jól kiépített,
hatékony képzési rendszerként működött, a
doktori iskola kötelékébe tartozó, nemzetközi
hírnévvel bíró tanárokkal, professzorokkal,
neves doktoranduszokkal, évente megszervezett színháztudományi konferenciával. Fontos összegeznünk, hogy jelenleg hol tart az
iskolánk. Az elmúlt 12 év alatt 57 doktori
dolgozat született olyan tematikákkal, amelyek nemcsak hazai vonatkozásban, de nemzetközi mércével mérve is illeszkednek a
kortárs európai tudományos diskurzusokba.
Témavezetőink számos színháztudományi
konferencián vettek részt Párizsban, Londonban, Bécsben, Marokkóban, Lisszabonban,
Sanghajban, Kisinyovban, Ljubljanában,
Krakkóban és másutt. Pillanatnyilag hetven-

hat doktoranduszunk van, közülük tizenöten
az európai övezetből iratkoztak be. A mindenkori doktori iskola lényegét a doktoranduszok jelentik, az általuk kutatott tematikák,
különböző szaklapokban megjelentetett írásaik, könyveik, a doktori iskolákkal, más kutatócsoportokkal való együttműködésük,
mobilitási készségük. A tizenkét éves aktivitás konkrét számadatai szerint az eddigi tudományos
és
művészi
kutatás
eredményeképpen doktoranduszaink az elmúlt időszakban 247 konferencián vettek
részt, 253 publikációt jelentettek meg, 1300
művészi munkát alkottak, amelynek eredményeképpen 58 hallgató 333 hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A doktori iskola
kutatómunkájának kiterjesztése szempontjából egyik legfontosabb lépésként értékelhető,
hogy 2018-tól az iskola kutatócsoportja hivatalosan is felvételt nyert a budapesti Theatron
Műhely Alapítvány által kezdeményezett
Philther nemzetközi kutatási projektbe. A budapesti színház- és filmművészeti egyetem
professzora, doktori iskolánk tanára, Jákfalvi
Magdolna által koordinált projekt három ország doktori iskoláinak közös projektje. Előadás-központú színháztörténeti kutatás,
amelyen keresztül létrehozhatjuk az erdélyi
színjátszás kortárs feldolgozását – mondta a
jövőbeli terveket, megvalósítandó feladatokat
is ismertető beszéde során Bob Fülöp Erzsébet.
A 12 év után címet viselő, Bob Fülöp Erzsébet és Simon Róbert által rendezett, a doktori iskola működéséről, a képzéséről, a város
történetében betöltött szerepéről, a kulturális
életben való pozíciójáról szóló kisfilm (operatőr: Simon Róbert, vágó: Mariş Cristian
Daniel) levetítését követően az iskola két volt
doktorandusza, az egyetem két jelenlegi
(Folytatás a 4. oldalon)
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12 éves a Doktori Iskola

Dr. Béres András

(Folytatás a 3. oldalról)
tanára, dr. Makkai Gyöngyvér és dr. Sabados
Sabin szólalt fel, majd Makkai Gyöngyvér
saját szerzeményét adta elő dr. Buta Árpáddal
közösen.
Az ünnepség csúcspontja az iskola alapítójának és eddigi igazgatójának, az egyetem
egykori rektorának, dr. Béres Andrásnak az
ünneplése volt, akinek ekkor adták át az
egyetem díszoklevelét és a tanári közösség
ajándékait, közöttük egy róla szóló meglepetéskötetet is, amelyet a jelen lévő tanárok,
színházi szakemberek, művészek szignáltak.

A Pro Universitatis díszoklevelet Sorin Crişan adta át, ő mondta a méltatóbeszédet is:
– Béres András nem szereti a színházat.
Mert a színház számára nem a szórakozást jelenti. Nem a vidámságot és nem a menedéket.
Nem azon keresztül kapaszkodott fel a társadalmi ranglétrán. Számára a színház a létezés
egy formája. A tudás és a megismerés egyik
formája. Ugyanakkor a színházzal való kapcsolatára erősen rányomta a bélyegét egy
másik kapcsolat: a Hegel életművével való
viszonya. Ezen értelemben elmondhatjuk:
mindig azt kereste, hogy mit adhatna mások-

Dr. Makkai Gyöngyvér és dr. Buta Árpád

Megjelent a Rehab Nation új kislemeze

A Rehab Nation nevet viselő együttes egy
multikulturális projekt, mely Erdély szívében, Kolozsváron született 2010 végén. Az
együttes olyan kirobbanó stílusötvözettel rendelkezik, amelyet Romániában és akár világszerte is csak nagyon kevesen képviselnek,
és amely magába foglalja a ska-punk, a reggae és a balkán irányzatokat is. Az együttes,
bár több különböző felállásban is meg tud
szólalni, teljes létszámmal tízszemélyes zenekarként lép fel. A vokált két szólista, egy

Dr. Bob Fülöp Erzsébet

nak. Ezért megjegyezhetjük, hogy a profeszszor úr nagyvonalú. Mindig az intézet, a kutatás és a kollégák szolgálatában állt,
hozzáállása, attitűdje mindmáig felfedezhető
az intézet működésében. Hirdette a multikulturalizmust, a kölcsönös megértést, a normalitással jellemezhető viszonyt. Béres András
boldogsága a mások boldogságához kötődik,
akkor örvend, amikor a körülötte lévők is örvendenek. A többiek sikere számára is elégtétel,
a
többiek
kudarca
számára
beteljesületlenséget jelent. Évtizedeken keresztül tapasztalt nagyvonalúsága miatt a humánum aurája lengi körül ezekben a
poszthumán, posztigazságos időkben, amelyekben az individuum, az individualizmus, az
egocentrizmus uralkodik. A professzor úr nem
képmutató, hanem őszinte: egy eminens kutató
és tanár, egy olyan ember, akit örvendek, hogy
megismerhettem, és aki a barátjává fogadott.
– Határtalan örömmel ünneplem én is az
iskola megalapításának évfordulóját –
mondta ünnepi beszédében Béres András. –
Jó okom van arra, hogy boldognak érezzem
magam, hiszen már másodszor fordult elő,
hogy nagyon nehéz élethelyzetből térek viszsza a katedrához. Ilyenkor, az élet körül lihegve, fogódzókra van szükségünk. Van
családom, vannak barátaim. Beléjük kapaszkodtam, de arra gondoltam, hátha visszatérhetek még tanítani, hátha lehetek még tanár,
mert betegnek lenni nem jó foglalkozás.
Hátha az én akadémiai közösségemnek szüksége van még rám. Köszönöm, hogy újból
befogadtak, hogy itt lehetek. Tizenkét évvel
ezelőtt nagyon hosszú procedúra után sikerült
az iskolát megalapítani, többször kértük az
engedélyeztetését. Végül szerencsénk volt, és

többszöri fellebbezés után sikerült a harmadik engedélyt is megszerezni. Szeget ütött a
fejembe ez a tizenkettes évforduló, a hangsúly a tizenkettes számon van. Pitagorasz óta
tudjuk, hogy a tízes a tökéletesség, a teljesség
száma, a megemlékezések ideje az európai
kultúrkörben. Persze a zsidó-keresztény hagyományban a tizenkettesnek is kitüntetett
helye van. Úgyhogy nem is tudom, ez a váltás a tizenkettesre mit jelent. De jó válaszom
van rá: úgy érzem, ez az ünnepség jelzésértékkel bír a változás elgondolásában, és ez a
változás lényegében abban áll, hogy a doktori
iskolából és a mi egyetemünkből ne csak
képzésnek, és ne csak a művészi alkotásnak,
hanem a tudományos kutatásnak is egy valódi központja legyen. Ennek a jelzését éreztem ki abból a tényből, hogy ma a
tizenkettedik, nem kerek évforduló alkalmából ünnepséget rendeztünk. Sikert kívánok
mindenkinek abban, hogy ebből az eszméből
valamit megvalósítsunk – mondta az iskolaalapító professzor, majd az ünnepség délelőtti
felvonásának zárásaként Boros Csaba doktorandusz zongorán adta elő szerzeményeit
Kiss Bora színművésznő társaságában.
Az ünnepség délutáni része elsősorban a
szakmának szólt, ekkor került sor a Színház
és tudomány között 7.0 című konferenciára a
Stúdió Színház előterében. A konferencia a
hetedik alkalommal összegezte a színháztudományi doktori iskolában zajló munkát: az
előadók színháztörténettel, tánccal, bábbal,
kommunikációval foglalkoznak, és a teatrológia eszközeivel közelítenek szakterületük
kérdéskörei felé. A konferencián elhangzott
előadások pedig kutatási témáik feltárásának
részeredményeit összegezték.

Néhány éves szünet után a csapat újult erővel és felállással érkezik vissza a köztudatba.
Az együttes harmadik kislemeze 2019 áprilisának végén jelent meg Not Done Yet címmel, és öt dalt tartalmaz. A csapat
történelmében először, a professzionális felvételnek és kivitelezésnek köszönhetően az
eddigi legjobb minőségű anyaguknak tekinthető. A kislemez olyan dalokat tartalmaz,
amelyeket a rajongók már hallhattak élő
koncerteken, de még eddig nem készítettek

hivatalos felvételt róluk. Az anyag autentikusan tükrözi az együttes multikulturalitását: a
dalszövegek angolul, magyarul és románul
közvetítik az önkeresés, a szabadság, a kitartás és a kötetlen véleménynyilvánítás fontosságát. A korábbi felvételekhez képest a
négytagú fúvós szekció és a perkució átformálja a dalok összhangját, és egy új, dinamikusabb hangzást nyújt a hallgatók számára –
áll a kolozsvári ska-zenekar új lemezének ismertetőjében. (Knb.)

női és egy férfihang képviseli, akik kirobbanó
energiával mindig sikeresen táncra perdítik a
közönséget, viszont ebben nagy segítséget
kapnak a négyszemélyes fúvós szekció ikonikus hangzásától, a pattogó ritmusért felelős
dob és perka duótól, valamint az alapokat
biztosító basszus és szóló gitár kombótól. A
Rehab Nation a legnépesebb és talán egyetlen
zenekar, amely nem csak Erdélyben, hanem
teljes Romániában bátran magára vállalhatja
a ska-orchestra megnevezést.

Támogatók:
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Maros megyében és Kolozsváron

Május végén kezdődik a Virginia Zeani Királyi Operafesztivál!

Az egyetemes operaművészet nemzetközi hírnévnek örvendő előadói érkeznek Erdélybe, a Virginia Zeani Királyi
Operafesztiválra. A Marosvásárhelyen,
Szászrégenben és Kolozsváron május
31-e és június 9-e között zajló, nívós
koncerteket, gyerekelőadásokat, az
ifjúságnak szánt rendezvényeket és a
nemzetközi zenei színtér nagy nevei
által tartott műhelymunkákat felvonultató komolyzenei szemle részeként megszervezett, nagy presztízzsel
rendelkező L’Assoluta Virginia Zeani
Royal Voice Competition keretében
ifjú iráni, ausztráliai, dél-koreai, szerbiai és örményországi művészek versenyeznek a román királyi ház
jóvoltából az I. Mihály király pecsétjével ellátott nagydíjért.

Kaáli Nagy Botond

Virginia Zeani

A Together on Top Egyesület által szervezett, a Maros Megyei Prefektusi Hivatal, a
Maros Megyei Tanács és Marosvásárhely
Polgármesteri Hivatala partnerségét bíró eseménysorozat a három legjelentősebb hazai
komolyzenei szemle egyike, névadásában
pedig főhajtás a 93 éves, erdélyi születésű, jelenleg Floridában élő Virginia Zeani világhírű
szoprán előtt. „A fesztivál Virginia Zeani
munkássága és nagyszerű személyisége iránti
tiszteletből született. Egy olyan fiatal lányról
szól, aki 13 évesen egy kis erdélyi faluból elindult, hogy megküzdjön a világgal, majd
„Prima Donna Assoluta”-ként a világ nagy
operaházainak imádott dívája lett. A L’Assoluta Virginia Zeani énekverseny lehetőséget
ad a fiatal művészeknek, hogy nemzetközi jelentőségű tagokból álló zsűri előtt bizonyíthassák tudásukat, és világhírű művészek
mesterkurzusain képezhessék tovább magukat” – nyilatkozta Kolcsár Péter, a fesztivál
művészeti igazgatója.
Az 1925-ben a Maros megyei Görgényoroszfaluban született Virginia Zeani
szoprán az operaművészet aranykorának,
a múlt század ’50–
’70-es éveinek egyik
csillaga volt, akinek
ragyogó
karrierje
több mint harminc
éven át tartott. Királyi családok barátja,
25 évig a Római
Operaház
Prima
Donna Assolutája,
több mint hatvan szerep eljátszója, az ifjú
Luciano Pavarotti és
Placido Domingo támogatója,
akiről
Maria Callas azt nyilatkozta, hogy a világon az egyetlen olyan
előadó, akinek művészete képes meghatni
őt. Csodálta Arturo
Toscanini, a Scala legendás karmestere,
Renata Tebaldi és
Magda Olivero, Beniamino Gigli, Mario
del Monaco, illetve
Franco Corelli barátja volt. Kitüntette Fa-

Legjobb férfi mellékszereplőként

rouk egyiptomi király, 30 éven át az indianai
egyetem professzora volt, több mint 50 nemzetközi kitüntetés birtokosa, hazai egyetemek
díszdoktora, az I. Mihály által 2011-ben átadott Nihil Sine Deo királyi kitüntetés birtokosa.
A harmadik alkalommal sorra kerülő fesztivált annak igazgatója, Marian Jurgiu a legjelentősebb Maros megyei komolyzenei
szemleként jellemzi. Olyan előadóművészek
és szervezők, művészeti igazgatók érkeznek
Vásárhelyre, Szászrégenbe és Kolozsvárra,
mint Nelly Miricioiu szoprán, a Covent Garden, a New York-i Metropolitan, a milánói
Scala csillaga, avagy Katona Mario Peter, aki
több mint húsz éve a Covent Garden-i Royal
Opera House casting-igazgatója, de itt lesz
Larissza Gergijeva, számos finnországi,
oroszországi, ukrajnai és oszétiai művészeti
intézmény igazgatója, Pal Christian Moe, a
Norvég Nemzeti Opera művészeti tanácsosa,
aki a párizsi, chicagói, müncheni operaházak
casting-igazgatója is. A Nagy-Britanniából,
Németországból, Olaszországból, Törökországból, Magyarországról érkező meghívottak között van Soós Emese, a budapesti
Magyar Állami Operaház művészeti titkárságának vezetője, a fertődi Haydn-fesztivál és
a balatonföldvári kortárs zenei napok szervezője, a budapesti zsidó nyári fesztivál vezetője. Az idei fesztivál karmestere Vladimir
Lungu, a Kolozsvári Román Opera külső
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munkatársa, az izmiri Dokuz Eylül Állami
Konzervatórium professzora, aki számos világhírű előadóművésszel dolgozott már
együtt az argentin José Curától az orosz–
amerikai Alexander Markovig.
A számos nemzetközi hírű előadót, külföldről érkező énekművészt, avagy formációt
felvonultató operafesztivál előadásainak több
helyszín – a marosvásárhelyi Kultúrpalota, a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, a szászrégeni Eugen Nicoară Művelődési Ház, valamint a Kolozsvári Magyar Opera – ad
otthont. A programpontok között olyan produkciók találhatók, mint Nelly Miricioiu kamarakoncertje, a Kolozsvári Magyar Opera
balettelőadása, az énekverseny győzteseinek
olasz operaszerzeményekből összeállított
koncertje, a Cruel című rockopera nemzetközi ősbemutatója, avagy a Tosca előadása
Luciano Ganci (Olaszország), Francesca Tiburzi (Olaszország), Kálmándy Mihály (Magyarország), Nagy Zoltán (Ausztria),
Köpeczi Sándor, Rigmányi István, Naphegyi
Béla és Kis-Lukács Bernadett előadásában, a
Kolozsvári Magyar Opera zenekarának és
énekkarának kíséretében. Utóbbi produkció
bevételét a névadó művésznő görgényoroszfalui szülőházában berendezendő múzeum
létrehozására fordítják.
A teljes program megtekinthető a
www.virginiazeanifestival.com honlapon, a
szemlére a későbbiekben még visszatérünk.

Richard Balint színművész UNITER-díjas

Az UNITER (Romániai Színházi Szövetség) 2019-es gáláján Richard Balint,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulatának színművésze vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat a Conor
McPherson Tengeren (Navigatorul) című
művének előadásában alakított Mr.
Lockhart szerepéért.

Richard Balint a Romániai Színházi Szövetség közönségdíját is kiérdemelte.
Conor McPherson Tengeren (Navigatorul)
című színművének szereposztása: Richard
Balint, Nicu Mihoc, Teo Marton, Dan Rădulescu, Costin Gavază, Ale Ţifrea. Rendező:
Cristi Juncu, díszlettervező: Cosmin
Ardeleanu. Conor McPherson drámaíró
2006-ban írta a Tengeren című színművet. A

Tengeren

Richard Balint

cselekmény karácsonykor Dublin külvárosában, Baldoyle-ban játszódik. A történet középpontjában az alkoholista James Sharkey
Harkin áll, aki együtt él öregedő, vak testvérével, Richard Harkinnal. Sharkynak nem
csak alkoholizmusával, de Richard ingerlékeny természetével, valamint önmaga lelkiismeretével is meg kell küzdenie az ünnepek
alatt. A színművet a legjobb színműért járó
Tony- és Olivier-díjakra jelölték. A darab rendezője Cristi Juncu, aki a Liviu Rebreanu
Társulat mindmáig nagy sikerrel játszott A
nők iskolája (Şcoala Nevestelor) és a Fogat

Fotó: Cristina Ganj

fogért (Dinte pentru dinte) című produkcióit
is rendezte. A XXVII. UNITER-gála döntéshozó zsűrijének tagjai Vlad Ivanov színész,
Doina Modola színikritikus és Maia Morgenstern színésznő voltak.
Richard Balint színművész a 2018-2019es évadtól kezdődően a Liviu Rebreanu Társulat tagja. Legközelebb május 23-án a
Ferdinand von Schirach: Terror (Teroare)
című előadásban láthatják. Az előadásokra
jegyek vásárolhatók a színház jegypénztárában, valamint online, a www.biletmaster.ro
oldalon. (Knb.)
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Sebestyén Mihály

Gyalulatlan

lapotokat juttatta az eszembe, de MM professzor, mintha kitalálta volna szabad asszociációmat, emlékeztetett, hogy ez a XXI.
század krómozott atom valósága, a jövő digitál génezett problémahalmaza, melynek
megoldására éppen csak a szakadárok és metaolvasztárok nem kaptak felkérést.
És ugyan kiktől tagadtatott meg ez a megható feladatvállalás, népszolgálat? Tán a trolibuszok és repedt sarkú Moszkvicsok
védszentjeitől féltették a világot? – kérdeztem röhögve.
Ne gúnyolódjon, fiatalember, figyelmeztetett katedrai szigorral MM professzor, holott
ekkor már túl voltam a hatvanon, de MM professzor éppen harminc évvel volt idősebb
nálam, ám a világ szerencséjére Benderiben
és Tiraszpolban nem vezették be a bolognai
oktatási rendszert (elutasították, hatalmas diáklázadás robbant ki bevezetése ellen, ennek
hatására a rektor és a dékán megrettenve viszszavonta a bejelentett rendszabást, és helyreállította régi anarcho-szocialista külszíni
tudományfejtést), itt a tanerők és tanbetyárok
életfogytiglan taníthattak, zavar nélkül vezethették be a felcseri ifjúságot a sérült karosszériák és trolik titkaiba.
Ezt, kérlek, az ENSZ itt járt küldöttsége indítványozta még tíz évvel ezelőtt, és a Népi
Kamara két háza (a Felsőviskó és az Alsóputri együttes ülésén viharos egyetértésben)
rábólintott. Az ENSZ tanügyi fóruma arra
gondolt, próbaidőre engedélyezi a Troli-köztársaságban a hagyományos keretek tovább
élését, és majd meglátják a 21. század végén,
melyik lesz a sikeresebb. Ezen csak ámuldozni lehetett, ugyanis eddig egyáltalán nem
hallottam erről a nagyszabású és természetesen világméretű kihívásról, pedig figyelemmel kísérem a világsajtót, a szakirodalom
sem áll távol érdeklődésem fókuszától, több
onlájn portál küszöbén naponta szoktam
ácsorogni, de egyetlen portál kulcslyukán
sem szűrődött ki ilyen jellegű információ. Be
szerettem volna menni a felcserképzőbe, de
MM professzor figyelmeztetett, hogy a fennálló házirend ezt nem teszi lehetővé, a képzés
ugyanis teljesen a bizalmi tőkére épül, titkos
és személyre szabott, a közlekedő épphogytrolibuszok is csak a képző épületétől száz
méterre állhatnak meg, és a látogatásokat előzetesen engedélyeztetni kell a térparancsnokkal, Szmirnov tábornokkal. A tábornok éppen
éves pihenőszabadságon tartózkodik a Fehér-

Benderiben, ebben a nyugtalan városban,
amely nagyjából csak egy 4x4 méteres térképen van ábrázolva, a világ- és Európa-térképeken csak nagyítóval található meg; a
kozmikus irányító rendszer megvakul, kiég,
ha rá akarnánk keresni Benderire, szóval Tiraszpol felől érkeztem meg egy tavaszi vasárnap délelőtt, amikor az egész várost bezengte
a benderi archimandrita boldogító igehirdetése. Azért jöttem, hogy ellenőrizzem, amit
egy magazinban olvastam a tavaly két hasnyálmirigyműtét között a csurgai kórházban,
hogy tudniillik „talán a világ egyetlen országa, ahol a trolibusz országos jelentőségű
közlekedési eszköz, kb. az országon belüli tömegközlekedési teljesítmény egyharmadát a
troliüzem adja”.
Doktor Mándoki-Müezzin Győző nyugalmazott egyetemi tanár meghívásának tettem
eleget. A tanár úr gyalulatlan fagatyában várt.
Rögtön sejtettem, hogy ez valamilyen módon
összefügg a trolibuszokkal, csak azt nem tudtam egyelőre, miben is áll az összefüggés lényege. A fagatya a maga módján impozáns
volt, kisebb bender-szláv és ómoldáv motívumokkal volt cifrázva gyalulatlansága dacára, sőt látszott rajta, hogy nem nélkülözi az
archimandriták áldását sem. Volt kisugárzása,
aurája, ha erre tetszettek gondolni. A GeigerMüller számláló pattogni, percegni kezdett
volna egészen biztosan, de feledékeny voltam,
nem hoztam magammal kis elemes zsebgeigeremet, Müller papánál maradt a javítóban,
amikor nagy sietve útra keltem. Április vége
volt. Benderiben már javában érett a csurgatott szilvalé és a tárkonyos berbécsleves.
A vasárnap délelőtti érkezést sem bíztam a
véletlenre. Benderiben ugyanis, azt olvastam,
ilyenkor vonulnak fel a legszebb, legdíszesebb antik trolibuszok, versenyt rendeznek a
Rettenetes Ivánról elnevezett gyakorlópályán. Rettenetes Iván a helyi hagyományok
szerint egy személyben a legrettenthetetlenebb trolibuszvezető, száguldó őrült, fékeveszett jegyellenőr, rendőrrémisztő volt, aki
leszakítva az áramszedőt egy-egy verseny folyamán még legalább egy-másfél kilométert
tudott tovagurulni a beépített német háborús
akkumulátor segítségével. Csak Ivánnnak
volt ilyen akkuja, a többi trolibuszt még a
szovjet érában szerelték fel a szverdlovszki
Goszudarsztvennaja Elektricsnája Závoda
(GEZA) termékeivel, amelyek
minden emberi képzeletet és
garanciaidőt meghaladó mértékben voltak elkoptatva, kiuzsorázva, bájosan ócskák és
teljesítményhiányosak voltak.
De a helyi tajkolóban, amely az
egyik legvirágzóbb magánvállalkozás volt az egész köztársaságban, idehozták trolijukat a
szakadárok és a metaolvasztárok a Dnyeszteren túlról is,
mindent sikerült egy-két hétre
működőképes állapotba hozni,
életre galvanizálni, vagy ha
már menthetetlen volt, akkor
szétszedett állapotban anatómiai gyakorlatokra beküldték a
tiraszpoli felcserképzőbe. Itt tanított régi mesterem, MándokiMüezzin Győző is mint
vendégelőadó.
Az alvázszámok eltüntetése,
a motorblokk cseréje vagy a
felnik és lökhárítók hamisítása
ugyancsak virágzó magánerős
vállalkozás volt, igazi zöldmezős beruházás, ahogyan nekem
magyarázták, és meg is mutatták annak a valamikori zöld
mezőnek a fényképét az ipari
park bejáratánal, amelyre beruházott az egész összeomlott
szovjet. A tagköztársaságok
marakodásáról szó sem lehetett, egyenlő nagyságú zöld
mezőt szakítottak ki éppen úgy
az orosz föderálénak, mint a
kazah önkénytársaságnak, Lukasjankó Fehér-Mandula köztársaságának vagy Tangurisztán
első szabadon választott népképviseleti csalamádéjának.
Volt ebben valami megható, Szemlér Mihály: Patak partján
ami még a régi ősközösségi ál-

Szemlér Mihály: Vásárfia

mandula partján egy virágzó Lyukasórában.
Verseket találnak ki a kezdősorok vagy sormetszések alapján, éppen úgy, mint nálunk.
Ettől mindjárt jobban éreztem magamat, hiszen ahol a költészetet és a verslábozásokat
már ilyen szinten művelik, ott nem lehetek
messze a humanizmus forrásaitól és a demokrácok táguló térélményétől.
MM professzor hatalmas könyvtárát is áttelepítette a Szakadáriába, sőt idehozatta azokat a könyveket is, amelyeket otthon nem
engedélyezett a diktatúra,
még a címeket is kiradíroztatták a polgárok tudatából, de itt, ahol
trobibuszra szerelt magaslesről vadásznak és
kukoricaliszttel töltött kibelezett Moszkvicsokat
és Volgákat használnak
csaléteknek a fekete-tengeri mélyhalászok, ez
egyáltalán nem tiltott. Sőt
a szomszédos országokból is rendszeresen meghívnak
egész
kompániákat
élményhalászatra, és ilyenkor csalétek- és előkeversenyeket
rendeznek. Rendszerint
azok nyernek, akik
négyorsós
Fischbeynbotot használnak szinkronúszás közben.
De ezt csak úgy mellékesen adta tudtomra kedves régi professzorom,
akitől semmi sem állt
távol, univerzális volt,
például a koldusvári
egyetemen metrokémiát
adott elő, és az álszakállviselet művelődéstörténeti vonatkozásait oktatta
speckollon a harmadéves
martalócoknak, akiket a
trópusokon fognak bevetni maláriavész idején.
Máskor
tikfa-faragást
mutatott be a betonbunker-építőknek és korondi
fazekakat lyukasztott át
tűzőgéppel tűző napon januárban.
Tanítványok
százai követték kurzusról
kurzusra, karról karra, láb-

ról lábra. Voltak, akik semmit sem ettek napokig, szomjúhozták szavait, mint a halak a
részecskegyorsítóban. Az előadások delejében egész egyszerűen elfelejtettek bármit is
magukhoz venni, még a lázmérőt és biztonsági betétet sem. Való igaz, a professzor úr is
olykor elfelejtett – univerzálisan szórakozott
volt – alsónadrágot húzni, ezért gyakran figyelmeztette (online) a Rector Magnificus,
hogy a tanári fizetéséből igazán megengedheti magának a hét váltás alsóneműt akár monogramos selyemből is, csak semmi oktalan
meztelenkedés és fütykösmutogatás, az
ugyanis nem szerepel a kötelezők között, de
még csak nem is ajánlott olvasmány, bármennyire is liberális (megengedő) az egyetem vezetése, tanrendje és a multikulturális
továbbajzás.
Ezért is csudálkoztam, midőn professzoromat, egykori mesteremet (aki az ékírás titkaiba avatott be, igaz, össze is mentem, amikor
elkezdték nem közölni ékírt verseimet, rendszeresen kihagytak a fontos antológiákból, elhanyagoltak, nem ünnepelték meg költői
indulásom soron következő évfordulóit, a poétikai csomópontjaimat, pedig már puszta
kézzel is kitapinthatóak voltak, és a gyűjteményes rovásírás-almanachokból hiányzott a
jól csengő nevem), mondom, meghökkentem, mikoron agg mesteremet gyalulatlan fagatyában láttam, és hökkenetemet nemhogy
csillapította volna, de még fokozta is felszólítása: engem is arra akart rávenni, hogy húzzak fagatyát.
Ugyan minek tenném? Nézd, mesterem,
micsoda csínnal készült famernadrágot hordok. Ezt az amerikai homoksivatagban készítették, a Szahel-övezet határán, mindent
kibír: telet-nyarat, szelet-vihart, kőolajat-hajolajat.
Először is hajolajt – így helyes, bár csúnyán hangzik, elismerem, mondta éllel, de
hirtelen megbocsátó apró mosoly játszadozott liluló ajkain. A tanáros szigor tehát még
nem veszett ki belőle teljesen.
Másodszor azért, mert trolibuszos kirándulásra hívlak. Megnézzük a tiraszpoli tudományos és a benderi műszaki főiskolások
vetélkedőjét. A tédékát. Kedvelni fogod.
Harmadsorban pedig azért, mert iszonytatóan ráz az áram a trolik rossz szigetelése
miatt az utastérben. Az egyetlen védekezési
mód – erre hiteles mérések során jöttek rá –
a fagatya. És még inkább a gyalulatlan.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAROSVÁSÁRHELYI HENTESBOLTJAINKBA ELADÓKAT
alkalmazunk. Szakmai tapasztalat nem szükséges, mindenki betanításban részesül! Amennyiben kedves, mosolygós vagy, nyitott az új
dolgok megtanulására, Rád van szükségünk! Jelentkezz önéletrajzoddal a cv@petry.ro e-mail-címen vagy telefonon a 0733-990-055 számon. (sz.-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR június 6-án 10 órakor versenytárgyalást tart információs pont létesítése
érdekében. Bővebb felvilágosítás a www.transylvaniaairport.ro weboldalon vagy a 0749-014-465-ös telefonszámon, Câmpean Mărioara.
(sz.-I)

ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

ELADÓ tűzifa megbízható cégtől. Tel.
0747-566-430. (5/2522)

TŰZIFA eladó, házhoz szállítjuk. Tel.
0758-548-501. (2538)
ELADÓ tűzifa (gyertyán). Tel. 0749-707713. (2/2643)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740832-007. (8/2663)

BÜKKFA eladó, 140 lej. Tel. 0756-528049. (8/2663)

TŰZIFA (bükkfa) eladó, 140 lej. Tel. 0740570-753, 0745-793-465. (9/2664)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (2/2330)
VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737364-290. (4/2543-I)
VÁLLALUNK tetőkészítést Lindab lemezből, tetőjavítást, csatornakészítést, csatornajavítást, szigetelést
kartonból, festést stb. Tel. 0759-467356. (3/2639-I)
VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel.
0746-540-008.
(21/2715-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

- 0265/254-625
• Fogyasztóvédelmi hivatal
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
- 0265/215-119
Nemzetközi halottszállítás
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• 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.

MEGEMLÉKEZÉS
Fájó
szívvel
emlékezünk
május 19-én a nyomáti
születésű PETHŐ IRÉNRE
halálának 25. évfordulóján.
Nyugodjon békében! Emlékét
őrzik szerettei: négy leánya,
vejei, unokái és dédunokái.
(6/2728-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, feleség,
testvér,
SZOMBATH KATALIN
életének 65. évében elhunyt.
Temetése május 18-án 13 órakor
lesz a marosszentannai református temetőben.
Fájó szívvel búcsúzik tőle fia,
Balázs és férje, János.
„A sír csak üres doboz. Akit szeretek, él az emlékezetemben, egy
széthajtogatott zsebkendőből
felszálló illatban, egy hangsúlyban, mely váratlanul eszembe
jut, és egy hosszú percre belefeledkezem, míg lehajtom a fejem.”
(Danielle Steel) (16/2747-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, nagyapa,
após, rokon és szomszéd,
TÓTH LAJOS
hosszú és türelemmel viselt betegség után 84 éves korában
csendesen megpihent. Temetése
2019. május 20-án, hétfőn 15 órakor lesz a római katolikus temető
felső kápolnájából, református
szertartás szerint. Emléke legyen
áldott és nyugalma csendes!
A gyászoló család. (1/2773)
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Fájó szívvel, könnyes szemmel és
soha el nem múló szeretettel
emlékezünk az elhunyt OLÁH
TAMÁSRA halálának negyedik
évfordulóján.
Szép
emlékét
szívünkben őrizzük.
Bánatos felesége, Irén, fia, Tamás,
lánya, Katalin, veje, Pál, menye,
Erzsébet és unokája, Orsolya.
Lelked, mint fehér galamb,
csendesen messzire szállt,
Hiába keresünk, könnyes szemünk
már soha nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok közt a
legfényesebb te leszel.
Szíve nemes volt, keze dolgos, élete nehéz volt, álma legyen
boldog.
Csak az hal meg, akit elfelednek, örökké él, kit nagyon szeretnek.
(18/2750-I)
Emléke él és élni fog,
míg szívünk e földön dobog,
őrizzük a képét és a mosolyát,
a hangját és minden mozdulatát.
Szomorúan
emlékezünk
a
szentháromsági
ifj.
SIPOS
MIHÁLYRA
halálának
10.
évfordulóján.
Szerettei, akik őt soha nem feledik.
(2/2763)
„Mint az érett gyümölcs
Az élet fájáról:
Hull a fáradt ember,
Midőn órája szól.
..........

De aki annyit élt,
Sír el nem temeti,
Sírját a hála szent
Kezekkel öleli.

Emléke oltva van
A földbe, melyen élt,
Mélyen bocsátja be
Megáldott gyökerét.”
(Vörösmarty Mihály)

Kegyelettel emlékezünk május 19-én
v. SAMU PÁL
ny. biológiatanárra
volt cserkészcsapat-alapító vezetőre
az öröklétbe való távozásának évfordulóján.
Áldott emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei. (1/2754)
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesapa,
nagytata, dédnagytata, rokon és
szomszéd,
dr. LÁSZLÓ GÁBOR
életének 98. évében visszaadta
lelkét Teremtőjének. Búcsúztatása 2019. május 20-án, hétfőn 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben. Búcsúzik
tőle fia, Gábor, unokái, dédunokája, rokonai és jó barátai. Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (7/2729)

„Szerettem volna maradni még
szeretteim között, de a sors
végül ellenem döntött. Búcsúzni
nem tudtam, ajkam nem engedett, amit mondani akartam,
tudja az, aki szeretett.”
Mély fájdalommal, megtört szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, após, nagytata, dédtata, keresztapa, jó rokon, jó
szomszéd és ismerős,
id. JENEI GÁSPÁR
erdőcsinádi lakos, életének 95.
évében elhunyt. Drága halottunk
temetése május 19-én, vasárnap
13 órakor lesz az erdőcsinádi temetőben, református szertartás
szerint. Nyugodjon békében!
A gyászoló család. (-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, apa, nagyapa és
dédnagyapa, rokon és jó barát,
LÁSZLÓ ÁRPÁD
életének 79. évében eltávozott
közülünk. Temetése május 21-én,
kedden 15 órakor lesz a jeddi temetőben. Emléke legyen áldott!
A gyászoló család. (2/2774-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte és mély együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak SZOMBATH KATALIN
elhunyta
alkalmából.
Fájó szívvel búcsúzunk tőle:
unokahúga, Ági, András és
családja, Zoltán és családja.
(6/2768-I)
Mély együttérzésünket fejezzük ki a Birtalan családnak a
szeretett FÉRJ és ÉDESAPA
elhunyta miatt. Nyugodjon békében! A Romgaz vezetősége
és munkaközössége. (7/2769)
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak, árnyak, álmok,
évek…”
Fájó
szívvel
búcsúzunk
BOGÁTI EMMÁTÓL. Emléke
legyen áldott és nyugalma
csendes! Őszinte részvétünk
a
gyászoló
családnak.
Dr. Kovács Emese és családja. (8/2770-I)
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Maros Megyei Tanács
Két és fél millió lejre pályázhatnak a civil szervezetek a Maros Megyei Tanácsnál

A Maros Megyei Tanács közzétette az idei pályázati
kiírásait a civil szervezetek számára. A megyei önkormányzat kulturális, egyházi, sport- és szociális
kategóriában hirdette meg a pályázatait.
A 2019-es évben a Maros Megyei Tanács vissza nem
térítendő támogatásokra összesen 2,5 millió lejt különített el, amelyből 550.000 lej hívható le kulturális tevékenységekre, 500.000 lej az egyházi
projektekre, 550.000 lej a sporttevékenységek és
800.000 lej a szociális projektek számára fenntartott keret.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 14., délután 4 óra.
A vissza nem térítendő támogatások igényléséhez
szükséges űrlapok és igazoló dokumentumok listája,
valamint minden pályázattal kapcsolatos információ
elérhető a www.cjmures.ro honlapon vagy személyesen beszerezhető a Maros Megyei Tanács székhelyén.
Az ifjúsági tevékenységekre vonatkozó pályázati kiírás azt követően fog megjelenni, miután a Maros
Megyei Tanács elfogadja a finanszírozható tevékenységek listáját.
A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A tanulók, egyetemisták és 55 év
fölötti nyugdíjasok figyelmébe!

A Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás ismét
felhívja figyelmüket, hogy május 20-ától az ingyenes bérleteket kizárólag a társaság Béga utca 2. szám alatti székhelyén bocsátják ki, munkanapokon 8–16 óra között.
A fenti cím az 5-ös, 14-es, 15-ös, 15s jelzésű, a 21-es, 23-as és 43as autóbuszokkal közelíthető meg.
Az igazgatótanács

Négy testvérváros küldöttsége érkezett
a XXIII. Marosvásárhelyi Napokra

A Marosvásárhelyi Napok 23. kiadását ünneplő Marosvásárhely Megyei Jogú Város a testvérvárosok
képviselőit fogadta. Több magyarországi és a chişinăui küldöttség találkozott ünnepélyes keretek között a
várban található házasságkötő teremben a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal képviselőivel és helyi tanácsosokkal. Kecskemét alpolgármestere, dr. Mák Kornél elmondta: a két település közötti testvérkapcsolat
húsz évvel ezelőtt május 16-án kezdődött, az elmúlt két évtized együttműködése pedig gyümölcsöző volt.
A két város oktatási intézményei között tapasztalatcserékre került sor, és létrejött a baráti kör, amely felkarolta a kulturális és sportprojekteket, a két település hasznára.
Az idei Marosvásárhelyi Napokon továbbá részt vesz Baja, Zalaegerszeg és Chişinău küldöttsége. A helyi
és a vendégtelepülések képviselői a napokban újabb gazdasági, sport- és kulturális együttműködési projekteket egyeztetnek.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és közkapcsolati osztálya

Aranylakodalom –
50 év szeretetben és tiszteletben

Szerdán, május 15-én, a család napja alkalmából a Mihai Eminescu Kulturális Központban 35 nyugdíjas
házaspár ünnepelte aranylakodalmát. A fél évszázadnyi együttélést és megértést Corina Chiriac és Cătălin
Crişan könnyűzenei előadása tette ünnepélyessé.
„Az 50 évnyi házasság után megtartott aranylakodalom kötődést, optimizmust és jólétet jelent, amit a teremben jelenlevők bizonyítottak, és fél évszázad óta nap mint nap bizonyítanak. A helyhatóságnak az esemény fontosságához mérten talán kicsinek mondható gesztusa nem jelenthet mást, mint határtalan tiszteletet
a házastársak iránt. Sok egészséget kívánunk nekik, és köszönjük az évek során a civil társadalomban betöltött szerepüket” – mondta dr. Dorin Florea polgármester.
Oklevél, virágcsokor és sok öröm fűszerezte ennek a napnak a jelentőségét, amely felejthetetlen marad
a jelenlevők számára.
A rendezvényen a polgármester tanácsosa, Claudiu Maior is egészséget kívánt a 35 családnak, biztosítva
őket arról, hogy a városvezetés mindig mellettük áll. „Példaértékűek voltak és mindig azok is maradnak
mindannyiunk számára ezek az emberek, akik 50 éven át jóban-rosszban együtt voltak, és akiket most gyermekeik és unokáik társaságában az egész város előtt megünneplünk. Jó egészséget és minden jót kívánok”
– mondta Claudiu Maior.
A rendezvényre a XXIII. Marosvásárhelyi Napok alkalmával került sor.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

