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Elfogadható kompromisszum?!

Lemondott Vass Levente

„Az arcunkat
nem szabad
elveszítenünk”

92 éves lenne Sütő András. Az 1927.
június 27-én született író emlékét számos ismerőse, tisztelője mellett a
nevét viselő baráti egyesület is megpróbálja megóvni a feledés veszélyétől, rendezvények, táborozások,
vetélkedők szervezésével igyekeznek
megismertetni nevét a legfiatalabb generációkkal.

____________3.

Az elmúlt napokban nagy visszhangot keltett két marosvásárhelyi önkormányzati képviselő lemondása és a velük szolidarizálók által kiváltott nyilatkozatháború. A közösségi
hálón különböző összeesküvés-elméletek borzolták a kedélyeket. A konfliktus kezelésére pénteken délelőtt közel négyórás tanácskozást tartott az RMDSZ Maros megyei
szervezetének Területi Állandó Tanácsa, ahol Vass Levente
lemondott a városi szervezet elnöki tisztségéről. A gyűlés
végén Péter Ferenc, az RMDSZ Maros megyei elnöke és
Vass Levente közös sajtótájékoztatót tartott.

Karácsonyi Zsigmond

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

Péter Ferenc: – Megvitattuk a marosvásárhelyi szervezetben észlelt
feszültség kiváltó okait és a megoldásokat. Közös megegyezéssel Vass
Leventével úgy döntöttünk, hogy a következő évi parlamenti választásokig a megyei szervezet átveszi a marosvásárhelyi szervezet vezetését.
Vass Levente továbbra is (sz. m.: a Maros megyei szervezet Marosvásárhelyért felelős) ügyvezető alelnökként, parlamenti képviselőként jelen
marad a csapatban, a Maros megyei elnök és a Maros megyei ügyvezető
elnök fogja vezetni a marosvásárhelyi szervezetet.
Vass Levente: – Mindent megtettünk az elmúlt két évben, hogy a „mezítlábas” marosvásárhelyi szervezetet felépítsük. Én azt hiszem, hogy ez
(Folytatás a 2. oldalon)

Valaki jár
a fák hegyén...

A produkciót egy trilógia terve előzte
meg, az utolsó rész végül emlékműsorrá változott, amely a költő csodálatos szellemiségét idézi meg. Ahogy
alkotói írják, felidézi a verseit és nagyszerű, elévülhetetlen gondolatvilágát,
nézeteit és az őt körülvevő világot, a
tájakat, szülőföldjét és szépségeit.

____________5.

Probléma az orvosok hiánya

Drámai
a vidéki egészségügyi ellátás

Drámainak nevezte pénteken
a vidéki egészségügyi ellátás
helyzetét dr. Adrian StreinuCercel. A Matei Balş Intézet
vezetője szerint jelenleg, az
1989 előtti állapothoz képest,
a vidéki lakosság kevesebb
mint felének van hozzáférése
az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

„Ha összehasonlítjuk a jelenlegi
állapotot az 1989 előtti egészségügyi rendszerrel, vidéken az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés gyakorlatilag 50% alá
esett, ami drámai. És gyerekekről,
védőoltásokról, sok másról beszélünk, amelyek főleg a szociális ellátás problémái” – nyilatkozta az

orvos az Agerpres hírügynökségnek.
Véleménye szerint az egyik
probléma az orvosok hiánya.
„Vidéken sokfelé nincs állandó
egészségügyi személyzet, ezért
meg kell találnunk a módját, hogy
növeljük a vidéki emberek hozzáférését az egészségügyi szolgáltatásokhoz” – véli a professzor, aki
szerint ehhez valamennyiünknek
hozzá kell járulnunk.
– Akinek van egy megvalósítható
ötlete, jöjjön és mondja el. Egy
ember nem láthat át mindent – fogalmazott az orvos, aki szerint a vidéken „pole-pozícióban” lévő
lelkészeké, polgármestereké, jegyzőké, tanároké, tanítóké a főszerep.
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Az Erdélyi Magyar Televízió
műsorajánlója június 23–4-re

Az Üzenet szeretettel kívánságműsorba vasárnap 13:30-tól
két különleges vendég érkezik, akik a hetvenes évek hangulatába repítik vissza a nézőket. Mesélnek a beatkorszak szabadságáról, lázadásáról és egy nagyszerű zenekar, a Garabonciások
történetéről. A zenekar alapítójával, Csutak Istvánnal és Sarány
István újságíróval Kurta Kinga és Barabási Tivadar beszélget.
Az egykori vigasztaló hogyan viasztalódik? – erről beszélget
özvegyen maradt lelkészfeleségekkel Sajó Norbert a Hitéletben
vasárnap 17.30-tól.
A Zebra évadzáró műsorában, hétfőn 20 órától két olyan
páros lesz Gecse Ramóna és Kovács Károly vendége, akik tavaly ősszel kezdték a közös munkát az Erdélyi Magyar Televízióban. Elsőként Ambrus Laura és Badics Petra lép a Mozaik
kockáiról a Zebrára, majd egyévnyi közös Üzenet szeretettel
után megtudhatják a nézők, hogyan látja egymást Kurta Kinga
és Barabási Tivadar.

Hibaigazítás

A lapunk csütörtöki számában közölt, nyárádremetei díjazással kapcsolatos cikkünkben tévesen jelent meg a legeredményesebb diák neve, ő a 7. osztályos Fodor Dániel, aki színtízessel
végezte a lezárult tanévet. Az érintett diák szíves elnézését
kérjük.

Meglőttek a rendőrök
egy hétéves kislányt

A nagybányai Dr. Constantin Opriş sürgősségi megyei
kórházban megműtik azt a hétéves kislányt, akit
meglőttek a rendőrök.

Vasile Pop kórházigazgató pénteken a Mediafax hírügynökségnek elmondta, a kislány egészségi állapota jó, de sebészi beavatkozásra szorul, amire még a pénteki nap folyamán sor
került. A kislányt a rendőrök egy üldözés során lőtték lábon –
egy autót próbáltak megállítani figyelmeztető lövésekkel. Igazságügyi források szerint a golyó gellert kapott az autón, és eltalálta a hátsó ülésen ülő kislányt.
A rendőrök egy sofőrt üldöztek, aki nem állt meg a jelzésükre
a Máramaros megyei Havasmező településen. „A terepjáró sofőrje folytatta az utat, és gyorsított a rendőrautó irányába, majd
hirtelen elkapta a kormányt, és letért az úttestről, így próbálva
menekülni a rendőrök elől. Azok a követésére indultak, egyikük
több figyelmeztető lövést is leadott a levegőbe és a menekülő
autó irányába” – közölte a Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A rendőrök végül egy ház mellett leparkolva találták meg a
járművet, a gyanúsított a házban élő ismerősöknél hagyott
három gyereket, két lányt és egy fiút, 5-16 évesek.
A rendőrség tájékoztatása szerint egy 7 éves kislánynak megsérült a lába, kórházba szállították elsősegélynyújtásra, az élete
nem forgott veszélyben. A rendőrség nem közölte, hogyan sérült
meg. Igazságügyi források a Mediafax hírügynökségnek elmondták: egy gellert kapott golyó találta el.
A gyanúsítottat végül a rendőrök egy környező gyümölcsösben találták meg, és bevitték az őrsre. A pénteki nap folyamán
pszichiátriai vizsgálatnak vetették alá.
Arra a kérdésre, hogy indul-e vizsgálat a rendőrök eljárása
miatt, a Máramaros megyei rendőrség képviselői nemmel válaszoltak.

Elfogadható kompromisszum?!

(Folytatás az 1. oldalról)
a munka folytatódni fog. A mi csapatunk a marosvásárhelyiek kezét el nem engedve fogja továbbvinni ezt a
munkát. Úgy gondolom, hogy az egyházainknak, a különböző rendezvényekre és az embereknek nyújtott támogatások azt mutatják, a marosvásárhelyi RMDSZ az
elmúlt két évben jól végezte a dolgát. Remélhetőleg a következő időszak közös munkájának eredményeképpen
magyar polgármestert tudunk választani Marosvásárhelyen.
Népújság: – A jövő héten önkormányzati tanácsülés lesz
Marosvásárhelyen. A frakciómegbeszélésen jelen lesz a
megyei elnök?
Péter Ferenc: – A frakciómegbeszélésen részt fog venni
a megyei elnök is. Megbeszéljük a napirendi pontokat, és
ha szükséges, meghozzuk az adott kérdésben a politikai
döntést is.
Népújság: – A frakcióban elindult lemondáshullámot
mikét fogják megállítani?
Péter Ferenc: – Nem sok szó esett erről, a személyes
véleményem az, hogy nagyon rövid időn belül le kell ülni
tárgyalni mind a frakcióval, mind a választmánnyal. Meg
kell hozni azokat a döntéseket, amelyek szükségesek, meg
kell állítani ezt a lemondáshullámot. Személyes beszélgetéseket is kell folytatni a frakciótagokkal, nézzük meg,
hogy sérelmeiket hogy lehet orvosolni. Megteszünk mindent azért, hogy változtassunk ezen a szemléleten. A pillanatnyi feszültségeket mihamarabb fel kell oldani.
Véleményem szerint nem lesznek újabb lemondások, de
nem zárható ki. Remélem, hogy közös megegyezéssel ez
a folyamat megállítható, és elkezdhetjük az építkezést a
jövő évi önkormányzati választásokra. Szeretnénk megnyerni a megyét is és a várost is.

Vass Levente: – A lemondáshullám meg volt állítva.
Több lemondó tanácsosra nem számítottunk, a hozzánk közelebb álló tanácsoskollégáknak pedig azt fogom mondani:
maradjanak, legyünk másképp támogatói a marosvásárhelyi magyarságnak.
Népújság: – Az elmúlt napok másik kényes kérdése a
Forgatag volt.
Vass Levente: – Bemutattam a Vásárhelyi Forgataggal
kapcsolatosan egy olyan papírt, ami egyértelműen meghatározza, hogy a sajtótájékoztatón tett kijelentésem (sz. m.:
elengedtük a Forgatag kezét) jogilag teljesen indokolt volt.
Fenntartom az állításomat: ott álltunk, ott állunk ma is a
Forgatag mellett, azonban vannak dolgok, amiért az elmúlt
két évben muszáj volt bemennünk a polgármester úrhoz
beszélgetni. Ezt tették a Forgatag szervezői is, pontosan
ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkezőkben együtt kell
bemennünk. Erre ez az ún. demokratikus nyilatkozatháború jó volt, jót tett a marosvásárhelyi szervezetnek és jót
tett a megyei szervezetnek is. Bizakodó vagyok, hogy a
következő évben nyerünk mind a helyhatósági, mind pedig
a parlamenti választásokon.
Péter Ferenc: – A Forgatag a legnagyobb magyar rendezvény a megyében és Marosvásárhelyen. Úgy tartom,
hogy ez magyar ügy, ezért minden egyes RMDSZ-tisztségviselőnek kötelessége mindent megtenni, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.
Népújság: – De még mindig megválaszolatlan az a kérdés, hogy Marosvásárhelyen vagy Marosszentgyörgyön
lesz a Forgatag?
Vass Levente: – Igazából mindig is Marosvásárhelyről
volt szó, hisz a tanácsban az RMDSZ javaslatára 100 ezer
lej el volt különítve erre, remélhetőleg a folyósításával és
elköltésével az elkövetkezőkben sem lesz baj.

A Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont a
Bodor Péter Művelődési Egyesülettel közösen, a budapesti
Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával délvidéki és felvidéki dokumentumfilm-műhelyek alkotását
mutatja be Erdőszentgyörgyön. A Művészeti Karaván elnevezésű program célja délvidéki és felvidéki dokumentumfilmek bemutatása székelyföldi településeken.

Erdőszentgyörgyön június 25-én, kedden 11 órától a
Rhédey-kastély előadótermében a következő filmeket vetítik: Dél-szlovákiai múzeumok (30 perc); „Még oda nem
ér az idő…” (25 perc); Tanyaszínház. Pillanatképek egy
negyvenéves vándorszínház életéből (40 perc); „A szép
Tisza és más” (9 perc).
A belépés ingyenes.

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem
a 2019-2020-as egyetemi tanévre 4.975
tandíjmentes, több mint 9.400 tandíjas
és 2.700 távoktatási helyet hirdet meg
az alapképzési felvételire. A tandíjmentes helyek közül 60-ra a roma nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek, 170
helyre a vidéki középiskolák végzettjei,
míg további 177-re a határon túli román
nemzetiségűek.
Magiszteri képzésen közel 3451 tandíjmentes és 6.106 tandíjas hely van a
2019–2020-as egyetemi tanévre. A tandíjmentes helyek közül 262-re a prioritási szakterületekre jelentkezők,
további 25 helyre a roma nemzetiségű
jelentkezők, 51-re pedig a határon túli
román nemzetiségű jelentkezők felvételizhetnek.
A Babeş–Bolyai Tudományegyetemre felvételizők 244 alapképzési program (távoktatási és
csökkentett látogatású képzés), valamint 217 magiszteri
program (távoktatási és csökkentett látogatású képzés)
közül választhatnak.
A nyári felvételi július 16. és július 31. között zajlik. A
beiratkozási időszakra, a felvételi vizsgákra, az eredmények kifüggesztésére, a fellebbezések benyújtására, a helyek visszaigazolására, valamint a megmaradó helyek
újraosztására vonatkozó tudnivalókat a BBTE egyes karai
határozzák meg. A bővebb információkat az alábbi oldalakon lehet megtekinteni:
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/calendar/ és
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/master/calendar/.
A 2019–2020-as egyetemi felvételire a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem karai különböző jellegű írásbeli vagy

szóbeli vizsgákat szerveztek a felvételire jelentkező diákok
ismereteinek és kognitív képességeinek felmérésére. A
BBTE valamennyi karán – eltérő súlyozással – figyelembe
veszik az érettségi vizsga átlagát is.
Az írásbeli felvételi vizsgák tematikája, bibliográfiája
felkerült a karok hivatalos honlapjára.
A felvételi díjakat és a 2019-2020-as egyetemi tanévre
szóló tandíjakat szintén az egyes karok szabják meg. A felvételi díjakról, valamint a tandíjakról szóló bővebb tájékoztatást a BBTE felvételi honlapján lehet megtekinteni,
az alábbi címeken:
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_admitere/
http://admitere.ubbcluj.ro/ro/licenta/taxe_scolarizare
A
felvételi
magyar
nyelvű
honlapja:
http://admitere.ubbcluj.ro/hu/.

Délvidéki és felvidéki dokumentumfilmek vetítése
Erdőszentgyörgyön
A BBTE több mint 8.300 államilag támogatott
helyet hirdet meg alap- és mesterképzésen

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1389. sz., 2019. június 22.
Kányádi Sándor

Valaki jár
a fák hegyén

valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

Egy éve, 2018. június 20-án, 89 éves korában hunyt el a Kossuth-díjas költő, a kortárs magyar költészet egyik legnagyobb
alakja, a nemzet művésze.

Sütő András-emlékest a Kultúrpalotában

Kopacz Mária festménye

„Az arcunkat nem szabad elveszítenünk”

92 éves lenne Sütő András. Az 1927.
június 27-én született író emlékét
számos ismerőse, tisztelője mellett a
nevét viselő baráti egyesület is megpróbálja megóvni a feledés veszélyétől,
rendezvények,
táborozások,
vetélkedők szervezésével igyekeznek
megismertetni nevét a legfiatalabb
generációkkal. E hét keddjének délutánján azonban az emlékezés órája
volt. A 2006-ban elhunyt szerző születésnapját követő napon szép számban megjelent közönség vette
birtokba a Kultúrpalota kistermét,
ahol a Sütő András Baráti Egyesület
szervezte emlékesten vett részt.

Kaáli Nagy Botond

A megjelenteket Demeter József lelkipásztor, az egyesület elnöke üdvözölte, majd átadta a szót Kilyén Ilka színművésznőnek, az
est ceremóniamesterének és főszervezőjének.
– Szívesen vettem részt a Sütő András Baráti Egyesület munkájában, de csak egyike
vagyok azoknak, akik ezt az estet létrehozták.
Az egyesület minden évben megszervezi, koszorúznak is a temetőben. Sütő András egy
1976-ban, Nádor Tamásnak adott interjújában azt mondta: ,,Az arcunkat nem szabad elveszítenünk”. Ki gondolta volna harminc

Fotó: Erdélyi Lajos (1970 körül)

évvel a rendszerváltás után, hogy 2019-ben
ezek a gondolatok még érvényesek, hogy az
arcunkat féltenünk kell? A nemzeti arcunkat.
Magunkat megerősíteni bátran fordulhatunk
Sütő soraihoz, amelyekből erőt meríthetünk
– mondta Kilyén Ilka, majd Albert Anna Andrea

művészeti líceumos diák (Kovács
Zsuzsa tanítványa) zongorajátékát követően Markó Béla tartotta meg a
Sütő Andrásról – az íróról, közéleti
személyiségről és politikusról –, valamint a korról és annak jellegzetességeiről tartott, több személyes
emléket is megidéző előadását.
– Megtisztelő, hogy felkérést kaptam, el is gondolkodtam, hogy hogyan lehetne összefoglalni azt a
sokfelé ágazó mondandót, amely Sütőhöz kapcsolódik, hozzákapcsol
engem is és mindazokat, akik ebben a
teremben ülnek, illetve azokat, akik
ma ezen a glóbuszon a magyar kultúráról, irodalomról, politikáról gondolkodnak. Legfőbb kérdésem talán
az, hogy szükségünk van-e Sütő Andrásra? Avagy: hiányzik-e nekünk Sütő
András? Néhány évvel ezelőtt egy
róla szóló konferenciára Egy félbemaradt kultusztörténet címmel írtam
előadást. A kérdés máig aktuális, mert
az 1989 előtti és a néhány évig azután
még élő kultusza valami folytán abbamaradt.
Én ezzel nem tudok egyetérteni. További kérdés, hogy szükségünk van-e arra a múltra,
amely még nagyon közel van hozzánk, és
amely múlt dilemmáinak legmarkásabb képviselője Sütő András? Van-e jogunk elfor-

Fotó: Nagy Tibor

dulni ettől a múlttól? Hiszen nincsen ott kellő
súllyal a mindennapjainkban. És nincsen ott
az a ‘89 előtti írógeneráció sem, amely végigélte és végigszenvedte a diktatúrát. Szükségünk van-e ezekre az életutakra mint mai
mintákra? Határozottan igen, és vétkezünk,
ha ezt a múltat és tapasztalatot – amelyet Sütő
Andrástól Székely Jánosig és Domokos Gézáig különbözőképpen, de hasonló moralitással megfogalmaztak – elfelejtjük. Ez a
generáció az erdélyi magyar értelmiség Trianon után kialakult vitáit és dilemmáit vitte tovább Kós Károly Kiáltó szójától Bánffy
Miklóson keresztül Dsida Psalmus hungaricusáig. Utóbbi arról szól, hogy az erdélyi magyarságnak korlátoznia kell saját alkotói
szabadságát. Erre keresték a két világháború
között az erdélyi magyar értelmiségiek a választ – például Tamási Áron, aki egy sziporkázó nyelvezetbe, egy mágikus világba
menekült, ezt helyezte szembe az őt elsorvasztani akaró többségi akarattal. A második
világháború után, egy másik korban, amely a
kezdeti remények után rögtön diktatúrába
fordult, egy fiatal generáció ugyanezzel
szembesült: a reményekkel, majd a tehetetlenséggel. De ennek a generációnak is volt
választása: például oly módon, mint Sütő, aki
egész fiatalon vállalkozott a közéleti szereplésre, azzal a naivitással, hogy mégiscsak
lehet remélni valamit az uralkodóvá vált ideológiától, és próbálta annak kereteit a javunkra fordítani. Sütő András életpályája, írói
és közéleti pályája ily szempontból is
(Folytatás a 4. oldalon)
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„Az arcunkat nem szabad elveszítenünk”

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalról)
szétválaszthatatlan. Mások, mint például Székely János, azzal védekeztek, hogy írtak, ám
a közéleti szerepléstől elzárkóztak – de ez természetesen lehetetlen, mert a tagadás is viszonyulás. Erkölcsösen ez a két út
kínálkozott. A harmadik út azoké volt, akik
beadták a derekukat, és nem vállalták a szembefordulást. Voltak közülük is jó néhányan.
Első találkozásaim Sütővel kézdivásárhelyi kiskamaszként estek meg, ő akkor még 40
éves sem volt, és már jelentős novellistaként
tartották számon. A tanárom magyarórák
sorát tartotta úgy, hogy egykori, ma már elfelejtett novelláit olvasta fel. Ezeket az írásokat már nem emlegetjük, mert van egy
ideológiai taszításuk, de ha ismét beleolvasunk, és eltekintünk ettől a nem mindenhol
fellelhető töltettől, láthatjuk, hogy egy rendkívül jó író szövegei ezek, aki már egészen
fiatalon mesteri módon birtokolja a nyelvet,
írja a mondatokat.

Ő már sikeres író volt, amikor nagy irodalmi viták zajlottak: például arról, hogy az
irodalom elvben maga a teljesség, amit nem
lehet korlátozni, nem lehet az írótól megrendelni, hogy milyen műveket alkosson. De
Trianon után az erdélyi magyar közösség rákényszerült arra, hogy írói, művészei íróként
is, műveikben is önkorlátozó módon közösségi szerepet vállaljanak. Szabad-e az irodalmat bármi szolgálatába állítani? Erről
hatalmas viták folytak, ő is állandóan vitázó
ember volt, a vita tétje az igazság kimondásának is nagy dilemmája volt. Az 1960-as
évek végén ebből született meg a mérvadó
mű, a dokumentumregény, az Anyám könnyű
álmot ígér, amely visszatérést jelentett az erdélyi emlékíró-hagyományhoz. Sütő András
munkája ilyen szempontból mérföldkő. Óriási lépés a teljes erdélyi magyar irodalomban,
mert bebizonyítja, hogy a valóságot valahogyan mégis ki lehet mondani, ugyanakkor
írója szakít a saját, ifjúkori kötődéseivel is. A
hatása elvitathatatlan: rögtön utána számos hasonló munka
születik. Sütő a drámában is tudott műfajteremtővé válni.
Az Egy lócsiszár virágvasárnapja műfajteremtő történelmi
dráma, amely a Csillag a máglyán című
alkotással
együtt
mérföldkő.
Ezek
nyomán születnek
meg például Székely
János hasonlóan súlyos drámái: a Caligula helytartója és a
Protestánsok.
Marosvásárhelyen
ugyanazon épületben
dolgoztunk, ő az Új
Élet, én az Igaz Szó
szerkesztőjeként.
Szinte naponta találkoztunk, vitáztunk is,
épp az említettekről:
hogy meddig és mi
módon korlátozhatja
magát az író? Aztán
találkozhattam azzal
a Sütő Andrással is,
aki képes volt saját
pályáját
újragondolni. Például akkor,
amikor megjelent Ion
Lăncrănjan Cuvânt
despre Transilvania
című könyve, amely
egy új korszak nyitókönyve volt, mert

Kányádi Sándor és Sütő András

arról szólt, hogy Erdélyben, társadalmi osztálytól függetlenül, minden magyar elnyomó
volt, minden román pedig elnyomott. Sütő
András érzékenyen és gyorsan reagált erre a
helyzetre: ő volt az, aki Gálfalvi Györgyöt és
engem lehívott a földszintre, és megmutatta
a tiltakozást, amelyet a párttitkárnak szándékozott benyújtani. 36 erdélyi íróval aláírattuk,
el is jutott Ceauşescuhoz. Mivel sokan írták
alá, következményei akkor ránk nézve nem
lettek. Sütő András akkor már azok közé tartozott, akik vállalták a nyílt megszólalást és
szembefordulást, ennek szövegekkel alátámasztható bizonyítéka van. Az általa művelt
irodalomban és közéleti cselekvéseiben is
ugyanazon dilemmákat vitte tovább, és jutott
el odáig, ahol 1990-ben elhelyezkedett. Ez
egy tudatosan végigvitt pálya volt: az ő döntése akkor is, amikor társai másként döntöttek. Gálfalvi Györggyel 1989. december
22-én délben, amikor kiderült, hogy összeomlott a diktatúra, azon vitatkoztunk, hogy
mi a teendő. Egyetértettünk abban, hogy a
legsürgősebben szólnunk kell Sütőnek, hogy
készüljön, mert most rá feladat vár. Így is történt, aznap délután már a marosvásárhelyi
megyeházáról beszélt a tömeghez. Az az

ember, aki folytonos alkotói magányban és
állandó dilemmában létezett azelőtt, már
aznap délután tudta, hogy mit kell mondania.
Megvolt a politikai érzéke, a tisztánlátása és
az empátiája is.
Miért felejtettük el ezt a kultuszt, miért
nem él úgy Sütő András üzenete közöttünk,
ahogyan élnie kellene? Mert Sütő András
üzenete éppúgy hiányzik, mint a szolidaritás
üzenete. Ő nem fogadta el azt a megosztottságot, amely erre a közösségre is jellemzővé
vált, nem fogadta el, hogy e közösség megoszoljék jobb- és baloldalra, mérsékeltekre és
radikálisokra. Céljaiban ő a lehető legradikálisabb gondolkodó volt, viszont reálpolitikusként nagyon jól tudta, hogy ezeket a célokat
csakis lépésről lépésre, párbeszéddel, politikai eszközökkel lehet megvalósítani. ,,Normális radikálisok” kellenek nekünk –
vallotta. Számomra mindennek személyes
üzenete is volt, amely nagyon sokat jelentett
a későbbi életem folyamán.
Olvassuk a műveit, drámáit, játszani is többet kellene őket, és próbáljuk az emlékét
ébren tartani! – mondta előadása során Markó
Béla.
Kilyén Ilka röviden elmesélte, az egyesület
pályázatot nyert, amelynek köszönhetően
megszervezik az Olvass, játssz, kirándulj
című, szórványban élő diákoknak kiírandó
vetélkedőt. Sütő András műveiből versenyezve nyerhetik el a fődíjat, a vetélkedő idén
ősszel kerül sorra. Ugyanakkor A gyertya
könnye című, kétszemélyes színpadi játék is
szórványvidékekre viszi el Sütő András gondolatait.
Az est hátralevő részében Sütő András műveiből olvasott fel Benő Kinga színmű-

vésznő, majd Pálfy G. István egyesületi tag
Sütő András maradandósága című levelét Demeter József ismertette. A neves szerző, Sütő
egykori barátja, magyarországi szemszögből,
az ottani korjellemzőkről és Sütő anyaországi
hatásáról is írt. Amint megfogalmazta, az
Anyám könnyű álmot ígér eszmélési fordulat
volt, sokan akkor fedezték fel, hogy a határon
túli magyarság ellen szörnyűségek történnek.
Erdélyt Sütő András tette fel újra a világtérképre. A Kádár-rendszer koporsójában hatalmas szeg volt az Advent a Hargitán budapesti
bemutatója körüli hercehurca, az író be nem
engedése Magyarországra. A premieren a
tömeg nem fért be a színházba, odakint tanárok és más értelmiségiek vállalták el, hogy
olvassák a sokaság számára a szöveget. Ma
pedig leváltják a már testi mivoltukban is
leválthatatlan öregeket. Egy kor akár utólagos átélése nélkül nem lehet senkit semmibe venni, elhallgatni a létezését, a
csodáját. Látszólag mi is csupán emlékezünk, pedig ha jobban magunkba nézünk,
Sütő András bennünk él és élni is fog – írta
Pálfy G. István.
Az egyik legnagyobb erdélyi írónk emlékét idéző irodalmi est Albert Anna Andrea
zongorajátékával ért véget.
Támogatók:
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Emlékműsor Kányádi Sándorról

Valaki jár a fák hegyén...

Kaáli Nagy Botond

Valaki jár a fák hegyén – Kányádi Sándor
legendássá vált versének címét kölcsönözte
legutóbbi, csütörtökön bemutatott előadásának
a Maros Művészegyüttes. A produkciót egy
trilógia terve előzte meg, az utolsó rész végül
emlékműsorrá változott, amely a költő csodálatos szellemiségét idézi meg. Ahogy alkotói
írják, felidézi a verseit és nagyszerű, elévülhetetlen gondolatvilágát, nézeteit és az őt körülvevő világot, a tájakat, szülőföldjét és
szépségeit. A vidékeket, ahol élt, táncok jelenítik meg. A produkció csütörtök esti ősbemutatója előtt Barabási Attila Csabát, a Maros
Művészegyüttes igazgatóját kértük arra, hogy
– mintegy rövid betekintésként – meséljen az
előadás előzményeiről, illetve a produkcióról
és annak szerepéről az együttes életében.
– Kányádi Sándor a Maros Művészegyüttes
életéhez szervesen hozzátartozik – mondta az
igazgató. – Korábban két Kányádi-előadást
vittünk színre, a Vannak vidékek és a Feketepiros címűeket. A harmadik Kányádi-műsort
még a költő életében el szerettük volna készíteni, de ez más előadásaink miatt folyamatosan csúszott. Sajnos a tavaly, szinte pontosan
egy évvel ezelőtt, meghalt Kányádi Sándor. Mi
éppen a győri táncfesztiválon voltunk, ott kaptuk a hírt, ekkor döbbentünk rá, hogy a harmadik műsort nem tudtuk megvalósítani. Az
eredeti tervünk is egy trilógia volt, háromrészesre terveztük a Kányádi-ciklust. Még Győrben fogant meg a gondolat, hogy jó lenne a
halálának első évfordulóján bemutatni a harmadik produkciót, de ezt már teljesen más
koncepcióval, emlékelőadásként.
Így született meg az ötlet, Juhász Zsolt koreográfussal, a Duna Művészegyüttes művészeti
vezetőjével már a tavaly elkezdtük a tárgyalást.
Mivel Kányádi meghalt, és a vele való kapcsolattartásban Novák Ferenc „Tata” nagy szerepet
játszott – ő hozta össze Kányádit az együttessel
és Juhász Zsolttal is –, ezért őt is bevontuk az
előadásba: a koncepció, a szerkesztés, a forgatókönyv az ő munkája. A rendezés és koreográfia a Juhász Zsolt érdeme, munkatársa
Ágfalvi György, a budapesti állami együttes
tánckarvezetője volt. Emlékműsorról lévén szó,
Novák Ferenc nem akarta, hogy hosszas legyen
– ehelyett egy kényelmes, élvezhető előadásra
gondolt, amelyet azok is szeretni fognak, akik
nemcsak a néptáncot, hanem az irodalmat, a
verseket is kedvelik, illetve ragaszkodnak
ahhoz a régióhoz, amelyben Kányádi élt.
A műsor alatt négy vers hangzik el, emiatt
szükségünk volt egy színművészre, a versek
hangulatát a koreográfia is erősíti. Emellett
megjelennek a néptáncok is, különböző tájegységek táncai Kalotaszegtől kezdve, a Mezőségen és Nyárádmentén keresztül Gyimesig.
Kányádi hangja mintegy alaphangként jelenik
meg a műsorban – érdekes, hogy a költő már
évtizedekkel ezelőtt írt verseiben is ráérzett

Fotó: Barabási Attila Csaba

arra, hogy milyen világ lesz majd a huszonegyedik században. Ha átolvassuk, átérezzük
a verseit, rájövünk, hogy mennyire aktuálisak
akár az erdélyi magyarság, akár a marosvásárhelyi magyarság helyzetképe szempontjából.
Az előadás végén üzenet fogalmazódik meg
arról, hogy hol van a helyünk ebben a társadalomban, ebben a térségben. A produkcióban
nem a néptáncon van a hangsúly, nem arról
szól, hogy széttáncoljuk; egy kényelmes,
enyhe, élő zenével és bejátszott, írott zenével
gazdagított előadás, ami az embert abba a világba kíséri el, amelyet Kányádi a versein keresztül teremtett. Érdekes előadás, mert verset
átírni táncba, mozgásba nem egyszerű. Kihívást is jelentett, elsősorban a verseket kellett
alaposan végigolvasni, megérteni, mert azokat
mindenki másképp értelmezi, ugyanakkor a
mozgásnak is nagyon kifejezőnek kellett lennie. Mindenkinek megvan a szerepe, függetlenül attól, hogy fent van valahol vagy odalent,
a színpad aljában. És ezt mindenkinek meg
kellett értenie.
– Mikor számíthatunk a további előadásokra?
– Évad végén nemigen szokás bemutatót
tartani, de mi ragaszkodtunk ahhoz, hogy június huszadikán, a költő halálának első évfordulóján mutassuk be a trilógiánk harmadik
részét, mert Kányádi Sándor nagyon fontos a
számunkra, Marosvásárhely és az erdélyi magyarság számára is. A premiert követő további
előadásokra ősztől kerül sor, a produkció az
évad része lesz. Turnéra is el szeretnénk vinni,
illetve be szeretnénk mutatni az erdélyi ma-

gyar hivatásos néptáncegyüttesek találkozóján. Az előadás időtartama 35 percnyi, de lehetséges, hogy az ősz folyamán székelyföldi
táncok beiktatásával ötvenpercesre bővül. Ze-

5

néjét ifj. Csoóri Sándor jegyzi, rendező-koreogáfusa Juhász Zsolt, a koreográfus munkatársa Ágfalvi György, a forgatókönyv és
szerkesztés Novák Ferenc „Tata” munkája.
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Felvételit hirdet a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar
Karán július 22-én kezdődik a felvételi alap- és magiszteri képzésekre. A beiratkozás, amely alatt szokás szerint intenzív felkészítő hetet tartanak az
érdeklődő diákok számára, július 15-20. között
lesz. Az egyetem magyar kara az alábbi szakokra
hirdet felvételit:

Alapképzés: színész szak, osztályvezetők: Tompa Klára,
Sorbán Csaba (7 államilag finanszírozott + 5 költségtérítéses
hely); koreográfia szak, osztályvezető: András Lóránt (6 államilag finanszírozott + 6 költségtérítéses hely); audiovizuális kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás, média
szak, osztályvezető: Jakab Tibor (7 államilag finanszírozott
+ 5 költségtérítéses hely); teatrológia szak, osztályvezető:
Boros Kinga (7 államilag finanszírozott + 5 költségtérítéses
hely); zene szak, osztályvezető: Buta Árpád (7 államilag finanszírozott + 5 költségtérítéses hely).
Magiszteri képzés: színművészet, osztályvezető: Papp
Éva, Harsányi Zsolt (5 államilag finanszírozott + 7 költség-

térítéses hely); bábművészet, osztályvezető: Kozsik Novák
Ildikó (4 államilag finanszírozott + 8 költségtérítéses hely);
alkalmazott bábművészet, osztályvezető: Máthé Rozália (4
államilag finanszírozott + 8 költségtérítéses hely); művészetek és új média, osztályvezető: Szász Attila (5 államilag finanszírozott + 7 költségtérítéses hely); drámaírás,
osztályvezető: Albert Mária (4 államilag finanszírozott + 8
költségtérítéses hely); teatrológia, művelődésszervezés, osztályvezető: Kuti Csongor (4 államilag finanszírozott + 8 költségtérítéses hely); korszerű zenei koncepciók, osztályvezető:
Molnár Tünde (4 államilag finanszírozott + 8 költségtérítéses
hely).
A részletek, valamint további információk az egyetem
honlapján (www.szini.ro, www.uat.ro) és az egyetem hirdetőfelületein találhatók, illetve az ingyenes felvételi előkészítőkön kérhető a hirdetetteken kívüli felvilágosítás.
További elérhetőségek: 0265/266-281 (telefon/fax), email: felveteli@uat.ro, székhely: Köteles Sámuel utca 6.
szám.

Magyarország idén a Szöuli Könyvvásár díszvendége

A Koreai Köztársaság és Magyarország
közötti teljes körű diplomáciai kapcsolatok
felvételének 30. évfordulója alkalmából Magyarország lett az 1954-ben alapított, szerdától vasárnapig tartó Szöuli Nemzetközi
Könyvvásár díszvendége, így a magyar kultúra különleges szerepet kap a seregszemlén.
A szöuli könyves seregszemlét nemzetközileg akkreditált vásárként 25. éve rendezik
meg a mintegy tízmilliós város legnagyobb
kongresszusi központjában, a COEX-ben –
közölte a Külgazdasági Külügyminisztérium
az MTI-vel. Ázsia második legnagyobb
könyvszakmai eseményén idén 234 helyi és
32 országból érkező, 91 külföldi kiállító mutatkozik be önálló standdal.
A könyvvásár megnyitóján a Külgazdasági
Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért
felelős helyettes államtitkára, Schőberl Márton köszöntőbeszédében kiemelte, hogy Magyarország volt az első a volt kommunista
blokkból, amellyel Dél-Korea diplomáciai
kapcsolatokat létesített 1989-ben, valamint

utalt a nemrégiben Budapesten történt tragikus kimenetelű hajóbalesetre, és kifejezte
részvétét a koreai nemzetnek és különösképpen az áldozatok családjainak.
A magyar stand kulturális programjai között író-olvasó találkozók, könyvbemutatók,
filmvetítések, gyerekprogramok, koncertek,
Rubik-kocka- és néptáncbemutató, mézeskalács-készítés, valamint gasztronómiai kóstolóval egybekötött könyvbemutató is várja a
magyar irodalom és kultúra iránt érdeklődőket. Gárdos Péter Hajnali láz című kötetével
lesz jelen, amely 2015 őszén jelent meg a
Libri Könyvkiadónál. Azóta csaknem 40 országban vették meg a kötet fordítási jogát, és
a könyves seregszemlére jelent meg a koreai
fordítás. A vásáron az író több eseményen is
fellép, lesz könyvbemutató és több dedikálás,
valamint levetítik a kötet alapján készült filmet is. Gárdos Péter filmrendező édesapja
halálát követően kapta meg szülei svédországi levelezését. A levélköteg csaknem 60
éven át várta, hogy a szekrény mélyéről elő-

kerülve megmutassa, mit jelent az újrakezdés, a kitartás, az élni akarás és a szerelem.
Jelen lesz Szöulban Oravecz Imre író is,
aki a magyar és koreai irodalom kapcsolódásairól, hasonlóságairól beszélget koreai partnerével, Lackfi János Milyenek a magyarok?
című kötetét mutatja be Szirtes Edina Mókus
zenész közreműködésével, míg Marék Veronika és Dániel András diafilmvetítéssel egybekötött
meséléssel,
kézművesfoglalkozással várja a koreai gyerekeket.
A magyar művészeti és tudományos innovációkat megidéző, 180 négyzetméteres díszvendégstand Szauder Dávid médiaművész, a
Szövetség’39 alkotócsoport és a Nagton tervezésében és kivitelezésében valósult meg. A
standon látható kiállítás magyar tervezők
által megálmodott dizájnüveg felhasználásával készült, és a magyar tudósok legismertebb találmányait mutatja be a golyóstolltól a
Rubik-kockán át a kontaktlencséig. Kiemelt
helyet kapott a magyar megjelenés helyszínén a Moholy-Nagy László kísérletei alapján

A woodstocki fesztivál két legendás brit
szereplője, a Ten Years After (TYA) és Miller
Anderson, valamint az amerikai blues élvonalába tartozó Eric Gales is fellép Pakson, az
idei 27. Nemzetközi Gastroblues Fesztiválon. A július 1-jén kezdődő, egyhetes fesztivál öt helyszínén 50 koncertet hallhat a
közönség – mondta el Gárdai Ádám szervező az MTI-nek.
A TYA július 6-án, szombaton játszik
majd a 2014-től ismert, négyes felállásban; az együttesben a két alapító Chick

Churchill billenytűs és Rick Lee dobos
mellett Colin Hodgkinson basszusgitáron
játszik, Marcus Bonfanti gitáron és énekkel pótolja a 2013-ban elhunyt Alvin Lee
játékát.
A szervező megjegyezte, remélik, hogy a
koncerten elhangzik Woodstock egyik emblematikus száma, az I’m going home, illetve
a korai Undead és a Stonedhenge című albumok számai közül néhány, de mellettük biztosan új felvételekből is ízelítőt kap a
közönség.
A Miller Anderson
Band a TYA előtt lép
fel; a később a Spencer
Davis Grouppal és a
Chicken Shackkel is ismertté vált skót gitáros
a Keef Hartley Banddel
játszott az 1969-es fesztiválon, és woodstocki
repertoárt hoz Paksra is.
Érdekesség, hogy fellép
vele a szaxofonos Lee
Mayall, John Mayall
unokaöccse – mondta
Gárdai Ádám.
Eric Gales, aki péntek este ad koncertet,
idén a memphisi Blues
Music Award legjobb
blueselőadója
címét
kapta. Szintén a tengerentúli bluest képviseli
Little G Weevil – Szűcs
Gábor – gitáros, ő a jamaicai származású énekesnővel, Dionne Be-

nettel koncertezik. A
szervező a magyar előadók közül kiemelte a
Deák Bill Blues Bandet
és a fiatalok körében
népszerű Ivan & The Parazolt, ez utóbbi csapat
Tátrai Tiborral lép a fesztivál
nagyszínpadára.
Tátrai az idén 25 éves
Magyar Atom tagjaként
is játszik majd.
A fesztivál utolsó napján nyílt napot rendeznek
ingyenes koncertekkel,
ahol magyar előadók – a
Magyar Atom mellett
többek
között
a
Soulbreakers,
Varga
János és barátai, a Tűzkerék xT – Woodstockot
idéző zenével lépnek fel.
Az eseményen ezúttal is
lesz templomi koncert; a
művészek, mások mellett
Miller Andreson és Little
G Weevil rövidebb,
akusztikus programot
adnak elő a paksi evangélikus templomban azoknak, akik nem kedvelik
az erősített zenét. Gárdai
Ádám közölte azt is,
hogy a templomi koncertek és egy főzőverseny
bevételével Paks kárpátaljai testvérvárosa, Visk
óvodáját támogatják.

készült fénytérmodulátor, amellyel a Bauhaus
művészeti irányzatának magyar alkotójára,
valamint az irányzat alapításának 100. évfordulójára emlékeznek. A találkozási pontként
is működő helyszín szakmai egyeztetésekre,
tárgyalásokra és az érdeklődő nagyközönség
fogadására egyaránt alkalmas. A látogatók a
magyar stand színes kínálatában a koreai
nyelven eddig megjelent mintegy 90 magyar
kiadvány mellett a legfrissebb magyar
könyvtermésből válogathatnak, valamint itt
vásárolhatják meg és dedikáltathatják a díszvendégség alkalmából koreai nyelven megjelent hat magyar kötetet is: Bereznay Tamás
Hungarian Dessert Book, Gárdos Péter Hajnali láz, Krasznahorkai László Az ellenállás
melankóliája, Móricz Zsigmond Légy jó
mindhalálig, Örkény István Rózsakiállítás és
Szabó Magda Az ajtó című köteteit.
A könyvvásár magyar standján bemutatkozik a Vince Kiadó, a Pozsonyi Pagony, a
Líra csoport, a Libri csoport és a Boook
Kiadó is.

A Ten Years After és Eric Gales is fellép a paksi Gastroblues fesztiválon

A Ten Years After

Eric Gales
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Összehívó

Marosvásárhely polgármesterének 2019. június 20ai 1501-es számú rendelete értelmében rendes ülésre
hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2019. június
27-én, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő
napirenddel:
1. Határozattervezet Furó Judit helyi tanácsosi mandátumának jog
szerinti megszűnéséről, és Marosvásárhely helyi tanácsában
egy tanácsosi hely megüresedetté nyilvánításáról.
2. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról
„Térségi városrendezési terv (PUZ) – övezet funkcionális átminősítése autómosó építési szabályozásának meghatározása érdekében”, Segesvári út 72. szám, a helyi vonatkozású
városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Rîtea Daniela
és Muresan Claudiu-Daniel.
3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról
„Térségi városrendezési terv (PUZ) – szabályozás meghatározása lakóház építéséhez”, Trébely utca 52. szám, a helyi
vonatkozású városrendezési szabályozással. Kezdeményezőtulajdonos-haszonélvező: Decean Cristian és Decean Luminiţa-Emilia.
4. Határozattervezet a 2018. november 29-i 359-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely az átlagos havi fenntartási költség és a havi fenntartási hozzájárulás
meghatározásáról szólt a 2019-es évre a marosvásárhelyi
idősotthon szolgáltatásait igénybe vevő személyek számára,
és azoknak a bevételkategóriáknak a meghatározásáról,
amelyeket figyelembe vesznek az egy családtagra jutó havi
bevétel meghatározásakor, ami alapján meghatározzák az
idős személyek törvényes támogatói által befizetendő havi
hozzájárulást.
5. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában
finanszírozzák a 2019. július 12-14. között a magyarországi
Bajára utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát.
6. Határozattervezet a 2019. március 28-ai 54-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely annak a feltételrendszernek az elfogadásáról szólt, amely alapján meghatározzák a
kizárólag rezidens orvosoknak és fiatal egészségügyi szakembereknek szánt lakásbérlési kérelmek elsőbbségi sorrendjét és a lakások kiosztását az ANL-programban épített
tömbházlakásban, amely Marosvásárhelyen, a Gh. Marinescu utcában található.
7. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely
megyei jogú város helyi tanácsa visszalép a „Marosvásárhelyi nagyvárosi övezet” egyesületből.
8. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közvilágítási szakszolgálatának létrehozása jóváhagyásáról.
9. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város közvilágítási szakszolgálatának kezelésére vonatkozó célszerűségi
tanulmány jóváhagyásáról.
10. Határozattervezet annak az eljárásnak a jóváhagyásáról, amely
meghatározza a Marosvásárhely szintjén létrehozott mobilegység beavatkozási módját sürgősségi esetekben családi
erőszak esetén.
11. Határozattervezet az idős személyeknek nyújtott otthongondozási szolgáltatások módszertanának elfogadásáról, az idős
személyeknek nyújtott otthongondozási szolgáltatások típusának frissítéséről és ezek díjszabásáról, amelyeket a
60/2003-as és a 199/2001-es helyi tanácsi határozatban rögzítettek.
12. Határozattervezet bizonyos helyi szintű urbanisztikai szabályozások elfogadásáról a gépkocsik parkolóhelyeinek méretére vonatkozóan.
13. Határozattervezet a 2019. március 28-ai 70-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely arról szól, hogy az
Aquaserv Rt.-vel megkötött vízellátási és csatornázási szolgáltatások átruházására vonatkozó 22/202662/2010. 03. 05.
szerződésbe belefoglalják a Marosvásárhely megyei jogú
város vízellátási szakszolgálatának vagyontárgyait, amelyeket a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal 2013–2015 közötti beruházásai során eszközöltek.
14. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az Éden utca 34. szám
alatt található 51 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Oltean Vasile-Danieltől.
15. Határozattervezet együttműködési megállapodás jóváhagyásáról Marosvásárhely megyei jogú város, a Helyi Rendőrség
Igazgatósága és a Piacigazgatóság között, annak érdekében,
hogy életbe léptessék a 93/2019-es számú helyi tanácsi határozatot, miszerint Marosvásárhely parkolóit közvetlenül a
közterület-felügyelő szakigazgatóság kezeli.
16. Határozattervezet kutatási projektverseny szervezéséről a versenyképesség és kutatási-innovációs képesség növelése érdekében Marosvásárhelyen.
17. Határozattervezet együttműködési megállapodás jóváhagyásáról az Alpha Transilvană Alapítvánnyal.
18. Határozattervezet arról, hogy Marosvásárhely megyei jogú
város tulajdonába megvásárolnak egy telket, amely a Méhész és a Segesvári utca között található.
19. Határozattervezet arról, hogy a jó gazdálkodásra, a tisztaságra,
a higiéniai szabályok betartására és a város megszépítésére
bizonyos intézkedéseket hozzanak.
20. Határozattervezet a Meggyesfalvi lakónegyedi parkolóhelyek
szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról.
Dr. Dorin Florea polgármester

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS
KIADÓ 2 szobás, nagy előszobás,
bútorozott tömbházlakás a Kövesdomb központjában nem dohányzó
személynek. Érdeklődni a 0744-692921-es telefonszámon, naponta 1621 óra között. (5/3220-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(8/3142-I)
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Kegyelettel emlékezünk június 22-én
ROSKA ÉVÁRA halálának első évfordulóján. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (7/3150)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866258. (2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (2/3172)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989594. (2/3172)

ELADÓ 165 cm-es tárcsás kasza, 2-es
váltóeke,
dízel
betonkeverő,
döngölőbéka, Steel földfúró. Tel. 0745404-666. (11/3206)
ERDEI kemény tűzifa eladó. Tel. 0754899-512. (15/3189)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)

KÚTÁSÁST, -PUCOLÁST vállalunk,
kútgyűrűket árulunk. Tel. 0765-385-595.
(1/3092)
KÉSZÍTÜNK háztetőt cserépből vagy
Lindab-lemezből, teraszt fából és kisebb javítást vállalunk. Tel. 0758-639258. (2/3134-I)
VÁLLALUNK cserépforgatást, tető- és
csatornajavítást, bármilyen más munkát.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0744-906-289. (1/2974)

VÁLLALOK:
tetőkészítést,
cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést,
csatornatakarítást.
Tel.
0746-540-008. (5/3119)

Szünetel
a vízszolgáltatás
Dicsőszentmártonban

Az AQUASERV RT. dicsőszentmártoni kirendeltsége értesíti a
fogyasztókat, hogy ideiglenes hálózatelterelés – a Kis-Küküllőn építendő új híd munkálatai okán – miatt június 25-én 2–21 óra között
(hozzávetőleges időpont) szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Dicsőszentmártonban, a következő utcákban:
• Köztársaság, Avram Iancu, Iskola, Malom, Sólyom, Jövő, Gh.
Mănoiu, Frumoasa, Május 1., Rózsák tere, Márciuska, V. Milea, Stadion, N. Bălcescu, Jegenye, Mioriţei, Eminescu, Dumbravei, Luncii,
Kert, Krizantém, Hárs, Május 9., Crângului, Galamb, Felszabadulás,
Urcuşului, Szarvas, Május 13., Pin, Ősz, Bükk, Csipkerózsa, Június
1., Tavasz, Klór köz, Dealului, Karbid köz, Mák, Melódia, Kis, Győzelem, V. Babeş, Állomás sétány, Ipar, Ifjúsági, Folyó, Rózsa, Pumpa,
Aviaţiei, 1918. December 1.,
valamint
• a Jövő, Frumoasa, Sólyom, Sólyom Bălcescu, Sólyom piac, Béke,
1918. December 1., Ipar, Ifjúság, Győzelem, Enescu, Állomás sétányi,
Avram Iancu, Gyümölcsös lakótelepeken, illetve Ádámos községben.
Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz rövid időre elszíneződhet és lerakódásokat
tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszönjük a megértésüket.
Az Aquaserv Rt. dicsőszentmártoni kirendeltsége

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGI (Bélapátfalva) ABLAKGYÁRTÓ CÉG munkatársakat keres ASZTALOS és ABLAK-ÖSSZESZERELŐ (betanított munka) munkakörbe. Szállást biztosítunk (családnak is).
Részletek a 00-36-30-983-1354-es telefonon. (sz.-I)

ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér,
étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21356)

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21356)

Az IMATEX Rt.

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő múlik, telnek az évek, de a
szívemben megmarad emléked.
Fájó szívvel emlékezem június
22-én
férjemre,
KESZEGH
ISTVÁNRA halálának 5. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes! Felesége, Margit.
(8/3182-I)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még…”
(Juhász Gyula)
Az örök élet valóságába költözött
immár 26 éve a marosszentgyörgyi GAZDA ANTAL és négy éve
felesége, GAZDA ROZÁLIA szül.
Kilyén. Fájdalommal a lelkünkben emlékezünk drága szüleinkre. Szeretteik.
Akik ismerték és szerették, gondoljanak
rájuk
kegyelettel.
(10/3227)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a

szeretett édesanya, anyós, nagymama, testvér, rokon, ismerős,
özv. SZABÓ ZSUZSÁNNA
szül. Kutasi

életének 75. évében csendesen

megpihent. Temetése június 24én 12 órakor lesz a marosvásár-

helyi református temetőben.

A gyászoló család. (6/3222-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak
ÚJVÁROSI PÁL elhunyta alkalmával. A Marosvásárhelyi
Közegészségügyi
Intézet
munkaközössége. (9/3225-I)

sürgősen alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
a következő szakmákba:

– PROGRAMOZÓMÉRNÖKÖT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE;
– MARÓS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) MARÓGÉPEKRE;
– ESZTERGÁLYOS OPERÁTOROKAT SZÁMVEZÉRLÉSŰ (CNC) GÉPEKRE.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii
utca 49J szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy e-mailben a
resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon: 0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.
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Maros Megyei Tanács

Jogi és közigazgatási igazgatóság

Közlemény

A közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 2003. évi 52-es törvény értelmében a
Maros Megyei Tanács közli, hogy határozattal
szándékoznak jóváhagyni a marosvásárhelyi
Aquaserv Rt. hatáskörébe tartozó ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés szabályzatának, valamint a magán- és jogi személyeket érintő
ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetés szerződéstípusának a módosítását.
A határozattervezetet június 20-án tették közzé
a Maros Megyei Tanács honlapján, valamint ki van
függesztve az intézmény Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám alatti székhelyén.
Az érdeklődők javaslataikat, véleményüket július
1-ig küldhetik el írásban a Maros Megyei Tanács
székhelyére
vagy
a
cjmures@cjmures.ro
e-mail-címre.
Péter Ferenc
elnök

A
Marosvásárhelyi
Transilvania
Repülőtér
július 8-án 10 órakor
versenytárgyalást tart
REKLÁMFELÜLETEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉRE.
Bővebb felvilágosítás a
www.transylvaniaairport.ro
weboldalon vagy
a 0749-014-465-ös
telefonszámon
(Câmpean Mărioara).

Paul Cosma
jegyző

360. RENDELET
a Maros Megyei Tanács nyilvános,
soros ülésének összehívásáról
2019. június 27-én 13:00 órára
Kelt 2019. június 21-én

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelye (1), (3), (5), (7), (8) bekezdéseinek
és a 106. cikkely (1) bekezdésének előírásai alapján a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2019. június 27-én 13:00 órára a Közigazgatási
Palota nagytermébe, a következő napirenddel:

1. Maros megye éves költségvetésére és egyes költségvetési intézkedések kiegészítésére vonatkozó határozattervezet;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a DJ135C megyei út és hozzá tartozó terület ideiglenes áthelyezésére a Maros Megyei Tanács köztulajdonából Koronka Község Helyi Tanácsának ügykezelésébe;
Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
3. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
ügykezelési jogának visszavonásáról két ingatlan esetében, melyek Maros megye
köztulajdonát képezik;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Dicsőszentmártoni, Plevnei utca 3. szám alatti, a megye
köztulajdonát képező ingatlan felújítására, kibővítésére, belső munkálatok elvégzésére;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet köztisztasági speciális díjak bevezetéséről Maros megye területén;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a 19/2018-as megyei tanácsi határozat mellékletének módosítására, mely a Transilvania reptér igazgatótanácsi tagjainak teljesítménymutatóira vonatkozik;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Megyei Tanács részvételéről egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Transilvania reptér stratégiai zajtérképének jóváhagyására;
Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet a megye 2016-2019-es időszakra vonatkozó katonai-gazdasági monográfiájának aktualizálására;
Kezdeményező: Alexandru Cîmpeanu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
10. Határozattervezet az I. Számú Fertőzőklinika liftjének modernizálására vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására;
Kezdeményező: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.
Péter Ferenc
ELNÖK

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

Az IMATEX Rt.

alkalmaz tapasztalattal rendelkező személyeket
(nyugdíjasokat is) a következő szakmákba:

Maros Megyei Tanács
ELNÖK

A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

Törvényességét ellenőrizte
Paul Cosma
JEGYZŐ

UNIVERZÁLIS MARÓSOKAT;
ESZTERGÁLYOST;
MARÓST BOHRWERKRE;
GÉPKARBANTARTÓ LAKATOST;
SZERELŐLAKATOSOKAT;
LAKATOSOKAT;
MINŐSÉGELLENŐRZŐ TECHNIKUSOKAT;
MIG/MAG-HEGESZTŐKET;
IPARI FESTŐKET;
TARGONCÁST;
BÁDOGOST.
Amit ajánlunk: versenyképes bérezés.
Az önéletrajzokat a cég székhelyén kérjük benyújtani: Marosszentanna (Sântana de Mureş), Morii utca 49j szám alatt (a marosvásárhelyi Mureşului utca meghosszabbításában van) vagy
e-mailben a resurseumane@imatex.ro címre; vagy faxon:
0265/269-302.
Bővebb felvilágosítás a 0265/260-805-ös telefonszámon.

