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Fák, villanyoszlopok dőltek ki

Nagy erejű vihar Maros megyében

A tavalyinál jobb
eredmények
Erdőszentgyörgyön

Az erdőszentgyörgyi Szent György
Technológiai Líceumban végzett nyolcadik osztályosok 80,19 %-a vizsgázott sikeresen a múlt heti
képességvizsgán. Ez az eredmény
több mint 10 %-kal haladja meg a tavalyit – adta hírül közleményében a
kisváros önkormányzata.

____________2.

Betiltott fabulák
utóélete

1989 májusában írt és betiltott, tanmesékbe rejtett politikai üzenetet hordozó bábelőadást, Smaranda
Enache Fabule, fabule című alkotását
idézte fel jubileumi rendezvénysorozata keretében a 70 éves Ariel Ifjúsági
és Gyermekszínház.

____________3.

Protest

A tiltakozás, a tüntetés napjaink egyik
legjellemzőbb jelensége. Szerte a világon, nem csak nálunk. De itt, Romániában talán még szembetűnőbb, mint
másfelé. Talán, mondom, mert ebben
az országban mindenki úgy hozzászokott, hogy már alig van hatása.
A csütörtökön, június 27-én este Maros
megyén végigsöprő vihar több településen is tetemes kárt okozott. Fákat döntött ki, percek alatt villámáradások
alakultak ki, járművek rongálódtak
meg, könnyűszerkezetű épületek, újságosbódé maradványai tanúsítják a felhőszakadás által kísért szél rendkívüli
erejét.

Pálosy Piroska

Pénteken a prefektus összehívta a megyei
sürgősségi helyzetekért felelő bizottságot, és
elemezték az erős szélvihar nyomán keletkezett
károkat és a teendőket. A katasztrófavédelmi
felügyelőség szerint Maros megyében húsz nagyobb fát csavart ki az erős szél, Marosvásárhelyen tizenhét helyszínre riasztották kidőlt fák
és villanyoszlopok miatt a Horea katasztrófavédelmi felügyelőség munkatársait. Többek között a Béga, a Bodoni utcában, a Hátszeg
sétányon, a Dózsa György, Petru Dobra, Nagy

Pál, Bazsalikom, 1918. December 1. utcában
csavart ki fákat a szél, a Termés utcában pedig
villanyoszlop dőlt az úttestre.
A megyeszékhelyen a péntek reggelig összesített adatok szerint öt személygépkocsi rongálódott meg, és egy újságosbódé dőlt össze.
Szászrégenben öt helyszínre riasztották a felügyelőség munkatársait, a legnagyobb károkat
a Rodnei utcában két tömbházlakás tetőzetének
(Folytatás a 2. oldalon)

____________4.

Van utánpótlás

Azzal kezdtem, hogy az utánpótlással
– legalábbis egyelőre – nincs baj. Tessék megnézni a Bernády Ház emeleti
galériájában a Művészeti Szaklíceum
XI. osztályosainak a kiállítását, biztos,
hogy egyetértenek velem.

____________5.

Parlamenti különbizottság

Módosul a diaszpórában élők
voksolása

Kedvezően
véleményezte
csütörtökön a külföldi szavazással foglalkozó parlamenti
különbizottság a diaszpórában élők voksolásával kapcsolatos
jogszabályokat
módosító tervezetet.

A testület egyöntetű szavazással
fogadta el a jelentést, amelyet elküldenek a szenátus házbizottságához,
hétfőn szavaznak róla a felsőház illetékes szakbizottságai, majd a plénum elé kerül. A módosításokról a
képviselőház szavaz ügydöntő házként.
A parlamenti különbizottság
négy napon át tárgyalt a tervezetről.
Többek között döntés született
arról, hogy az elnökválasztásokon a
hagyományos szavazási mód mellett a többnapos szavazást és a levélben való voksolást is alkalmazni
fogják a külföldön élő román állampolgárok esetében.

A módosító javaslat értelmében
az államelnök-választás évében április elsejétől kezdve legkésőbb a
választási kampány 15. napjáig a
külföldön élő román állampolgár
kérheti felvételét a választási jegyzékbe az Országos Választási Hatóság (AEP) honlapján található
típusnyomtatvány kitöltésével. A
kitöltéskor meg kell adni a pontos
nevet, a személyi számot, valamint
az országot és a települést, ahol az
illető román állampolgár szavazni
óhajt. A kérvényhez csatolni kell
majd a személyazonossági igazolvány másolatát, szkennelve vagy
lefotózva.
Ahhoz, hogy levélben szavazhasson, a külföldön élő román választópolgárnak szintén regisztrálnia
kell az AEP listáján, majd a hatóság
az összesített jegyzékeket elküldi a
külföldi szavazókörzeteknek.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
5 óra 31 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 180. napja,
hátravan 185 nap.

IDŐJÁRÁS

Változó, esős idő
Hőmérséklet:
max. 23 0C
min. 9 0C

Ma PÉTER és PÁL, holnap
PÁL napja.
PÁL: a latin Paulus rövidülése,
jelentése: kis termetű férfi.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. június 28.

1 EUR

4,7351

100 HUF

1,4631

1 USD

4,1587

Módosul a diaszpórában
élők voksolása
1 g ARANY

188,9215

(Folytatás az 1. oldalról)
A parlamenti különbizottság elnöke, Dorin Bădulescu szerint
egy másik módosítás értelmében minimum 75 nappal a választás előtt ki kell tűzni annak dátumát. A korábbi szabályozás szerint ez az időtartam 60 nap volt.
Egy további módosítás arra vonatkozik, hogy a külföldi szavazókörzeteknél a választások napján is kiegészíthető a választási irodák személyzetének létszáma a külképviselet tagjaival
vagy akár más, külföldi lakhellyel rendelkező román állampolgárokkal is, amennyiben a választási bizottság elnöke úgy méri
fel, hogy a helyzet megköveteli ezt a lépést.
Emellett arról is döntött a parlamenti különbizottság, hogy a
külföldi szavazókörzetekben a választás vasárnapját megelőző
pénteken és szombaton is lehet majd voksolni. A jóváhagyott
módosítás szerint a szavazás az ország területén vasárnap reggel
7-kor kezdődik és 21 órakor zárul, de a külföldön élő román állampolgárok számára kialakított határon túli szavazókörzetekben már az ezt megelőző pénteken és szombaton is lehet
szavazni: pénteken helyi idő szerint déli 12-től 21 óráig, szombaton helyi idő szerint 7 órától 21 óráig.
Ugyanakkor a határokon túli szavazókörzeteknél sorban álló
választópolgárok az urnazárás hivatalos időpontja, azaz 21 óra
után is voksolhatnak majd. A bizottsági elnök 21 órakor megállapítja a voksolás lezárultát, de a szavazóhelyiségben tartózkodó, illetve az annak bejárata előtt sorban álló választópolgárok
21 óra után is leadhatják voksukat, legkésőbb 23 óra 59 percig
– áll a tervezetben.
Egy másik módosítás leszögezi, hogy a szavazókörzeti bizottságok tagjainak egymással, illetve a választókkal szembeni magatartását a „tisztelet, jóhiszeműség, korrektség és kedvesség”
kell hogy meghatározza.

Őrizetbe vettek nyolc postást

Fák, villanyoszlopok dőltek ki

(Folytatás az 1. oldalról)

a kifedésével okozott a vihar, a Szabadság negyedben is egy épület tetőzetéből szakadt le egy darab, a
polgármesteri hivatal előtt pedig két fa
dőlt ki, a Rózsa közben és a Mihai Viteazu utcában a villanyvezetékekre zuhant faágakat kellett eltávolítsák a
tűzoltók. Szovátán a kidőlt fákon kívül
két villanyoszlop is az úttestre dőlt,
Marosludason pedig a megrongálódott
villanyhálózatok mellett a főúton történt egy közúti baleset a rossz látási viszonyok miatt; három személy
megsérült, egyiküket a tűzoltóság szabadította ki a roncsok közül. Dicsőszentmártonban a polgármesteri
hivatal előtt is kidőlt egy fa. A hirtelen
lezúduló nagy mennyiségű csapadék
és a viharos erejű szél miatt Maros-

szentgyörgy,
Dicsőszentmárton,
Szászrégen és a Marosvásárhelyhez
közeli falvak több háztartása is áram
nélkül maradt. A katasztrófaelhárítóknak többek között Segesváron, Marosludason,
Dicsőszentmártonban,
Mezőpanitban, Szovátán, Tekeújfaluban, Maroskeresztúron, Marosszentgyörgyön,
Nyárádmagyaróson,
Maroskecén, Jedden, Héjjasfalván,
Bergenyében, Beresztelkén, Idecspatakon, Erdőidecsen, Görgényszentimrén, Gyulakután kellett beavatkozniuk.
A késő délutáni vihar tizenhét középfeszültségű vezetéket rongált meg,
ennek következményeként tizenkét településen 25.000 fogyasztó maradt
áramellátás nélkül. Az Electrica áramszolgáltató csapatai a vihar utáni órákban a meghibásodások egy részét
orvosolták, így az áram nélkül maradt

Viharkárok az országban

Az elmúlt 24 órában országszerte több mint kétszáz fát döntött ki a viharos erejű szél, ugyanakkor megrongált 30 tetőszerkezetet, és kárt tett
21 járműben – tájékoztatott a katasztrófavédelmi főfelügyelőség (IGSU).

A rövid ideig tartó, ám nagy erejű viharok húsz megye
98 településén okoztak kárt.
A katonai tűzoltóknak 80 lakásból, pincéből és udvarból
kellett kiszivattyúzniuk a vizet, ugyanakkor 31 utcáról kellett eltakarítaniuk a nagy mennyiségű hordalékot. Mára-

maros megyében a szél lesodorta egy épület tetőzetét és
egy személyt maga alá temetett, a katasztrófavédelem
munkatársainak azonban sikerült kimenteniük. Kolozs megyében egy személyt evakuálni kellett, miután a vihar tönkretette a házát.
Az elmúlt 24 órában 12 vörös és két narancssárga riadót
adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyes
időjárási jelenségek miatt, többek között óránkénti 110 kmes erősségű szélre figyelmeztetve. A RO-Alert rendszeren
keresztül 23 üzenetet küldtek a lakosságnak.

A tavalyinál jobb eredmények Erdőszentgyörgyön

Az erdőszentgyörgyi Szent
György Technológiai Líceumban
végzett nyolcadik osztályosok
80,19 %-a vizsgázott sikeresen
a múlt heti képességvizsgán. Ez
az eredmény több mint 10 %kal haladja meg a tavalyit –
adta hírül közleményében a kisváros önkormányzata.

A 2018–2019-es tanévet egy román
és két magyar nyelvű osztályban öszszesen 34 diák zárta átmenő jeggyel,
ők be is iratkoztak a képességvizsgára,
míg a városhoz tartozó bözödi iskolából négyen iratkozhattak be a felmé-

rőre. A 38 diákból kettő nem jelent
meg a vizsgán. Az eredményhirdetést
követően kiderült: a román osztályban
végzettek 77,78%-a ment át a képességvizsgán, míg a magyar osztályok
tanulói 82,61%-os arányt értek el. Léta
Áron, a Szent György Technológiai Líceum igazgatója szerint ez az eredmény jóval meghaladja az előző évi
képességvizsgán elért eredményeket,
majd kiemelte: a siker annak is betudható, hogy az iskola szaktanárai felkészítőket tartottak, ezek kiegészültek az
RMDSZ kezdeményezéseként megtartott felkészítőkkel, ami Erdőszent-

Házkutatást tartottak csütörtökön a szászsebesi postahivatalnál és annak több jelenlegi és volt alkalmazottjánál. Több mint tízezer nem kézbesített
küldeményt találtak, nyolc postást őrizetbe vettek.

Az ügyben 23 helyszínen tartottak házkutatást csütörtökön.
A postai alkalmazottak lakásán 3380 olyan küldeményt találtak,
amelyeket bíróságok, közintézmények vagy különféle szolgáltatók adtak fel, a postahivatalnál pedig 6904 olyan levélre bukkantak, amelyeket nem küldtek ki időben a címzetteknek –
tájékoztat a Fehér megyei rendőrség.
Az első vizsgálatok szerint 2018 januárja és 2019 júniusa között a hivatal több alkalmazottja nem kézbesített ki több, a bíróságok által feladott küldeményt, és a címzettek helyett ők maguk
írták alá az átvételt igazoló iratokat, amelyeket később elküldtek
a bíróságoknak.
Nyolc postást őrizetbe vettek, és hivatali visszaélés, valamint
közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás miatt vizsgálódnak ellenük.
Csütörtökön a Román Posta is közölte, hogy a rendőrségi
nyomozással párhuzamosan a vállalat vezérigazgatójának ellenőrző testülete is vizsgálatot indított az ügyben, és amennyiben
az alkalmazottakkal kapcsolatban felmerült gyanú beigazolódik,
„drasztikus intézkedésekre” számíthatnak.

fogyasztók felénél az esti órákban
helyreállt a szolgáltatás.
Mint megtudtuk, csütörtökön este 8
óra után 1.900 fogyasztónál szünetelt
az áramellátás, pénteken, június 28-án
délelőtt pedig tizenkét hibaelhárító
csoport dolgozott a Horea katasztrófavédelmi felügyelőség csapataival közösen
a
keletkezett
károk
helyreállításán.
Amint Mircea Duşa, Maros megye
prefektusa hangsúlyozta, péntek délutánig minden érintett háztartásban
vissza kell állítani az áramellátást.
Ugyanakkor arra figyelmeztette a bizottság tagjait, hogy legyenek készenlétben, mert a hirtelen bekövetkező
szélsőséges időjárási viszonyok miatt
azonnali beavatkozásokra lehet szükség.

Mindenkit szívesen vár osztályaiba az erdőszentgyörgyi iskola

Fotó: Átyin A. Kata

györgy esetében nyolc alkalommal 22 óra oktatást jelentett.
A képességvizsgán minden olyan
diák vizsgázása sikeresnek tekinthető,
aki elérte az ötös átlagot, vagyis itt
nem kellett minden tantárgyból megírni az átmenő jegyet. A líceumba való
iratkozásnál szem előtt tartott jegy
20%-át az 5-8. osztály négyéves átlaga, 80%-át a képességvizsgán elért
jegy teszi ki.
Az erdőszentgyörgyi tanintézményben az idén négy 9. osztály indul, két
elméleti (román nyelvű filológia és
magyar nyelvű természettudományok
szak) és két szakiskolai osztályba (egy
élelmezés és turizmus, valamint egy
esztétika és asztalos szak) várják a diákokat. A beiratkozás a szakiskolai
osztályokba már megkezdődött, az elméleti képzésre jelentkezőket jövő
héten várják az iskolába.
A Szent György Technológiai Líceum négy éve beiratkozási központnak számít, Szovátától Balavásárig, de
akár a nyárádmenti gyerekek is jelentkezhetnek ide középiskolai osztályokba. Az intézmény arra biztatja
elsősorban a helyieket, hogy válasszák
a szentgyörgyi osztályokat, de a más
településekről érkezőket is szeretettel
várják. A végleges eredményeket az
elosztás után, július 12-én függesztik
ki. (gligor)

Baleset-megelőzési akció

A rendőrség szerint az év első öt hónapjában történt súOrszágszerte baleset-megelőzési akciót tart péntektől három napon át a román rendőrség, vala- lyos balesetek 17 százalékát a túlzott sebesség idézte elő.
mennyi sebességmérő készülékkel kint lesznek Ez a balesetek harmadik leggyakoribb oka, januártól máaz utakon.
jusig 470 baleset történt emiatt (104-gyel kevesebb, mint

Péntektől kezdődően három napon át valamennyi radarkészülékkel, autóból és TruCAM típusú radarral is figyelik
az utak és autópályák forgalmát a gyorshajtók kiszűrése érdekében.
Emellett az alkohol- és drogfogyasztást is ellenőrzik a
rendőrök a baleset-megelőzési akció keretében.

az elmúlt esztendő ugyanezen időszakában), ezek 118 halálos áldozatot követeltek (tavalyhoz képest 32-vel kevesebbet), 499-en pedig súlyosan megsérültek (119-cel
kevesebben, mint az elmúlt év ugyanezen időszakában) –
derül ki a rendőrség pénteki közleményéből.

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1390. sz., 2019. június 29.
Protest

Szabó Lőrinc

Ősöd és unokád
Móricz Zsigmondnak

Gra-Fo-Media II

Nézd, útra készül a kerti szulák!
Észre se vettük, s íme, nyáron át
apró batyukba kötözte magát.

Zörgő batyukat tart öreg kezében,
azok lebegnek most az őszi szélben,
ahová felfutott, a kerítésen.

Zöld cérna-teste egész sárga már,
trombitáit nem nyitja napsugár,
de ő nyugodt, mert tudja, mit csinál.

Batyuk zörögnek fonnyadó kezében,
négy mag minden batyu négy rekeszében,
a test ott pusztulhat a kerítésen.

Ő van a magban? Ki más volna?! Ő!
Összezsugorodik s megint kinő,
ahogy vezényli az örök idő.
Nézd, útra készül a piciny szulák…
Ember, ne félj,
te vagy minden ősöd és unokád!

Kántor József képei a Protest című kiállításon

*140 éve, 1879. június 29-én született
Móricz Zsigmond

Segélykiáltás a színpadon

Fotó: Dorel Cozma

Betiltott fabulák utóélete

1989 májusában írt és betiltott, tanmesékbe rejtett politikai üzenetet
hordozó bábelőadást, Smaranda
Enache Fabule, fabule című alkotását
idézte fel jubileumi rendezvénysorozata keretében a 70 éves Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház.

Nagy Székely Ildikó

Érdeklődők a Haller–Lukácsy jubileumi tárlat megnyitóján

A Fabule? Fabule! – a kultúra mint ellenállás című beszélgetés hallgatósága az idősíkok különleges találkozásának lehetett
tanúja. A szerző mellett Maria Mierluţ rendező, a darab zenei világát megteremtő Csíky
Boldizsár és a holló-, róka-, ökör-, borjúbőrbe
bújva rendkívüli kockázatot vállaló bábszínészek együtt elevenítették fel és szólaltatták
meg a harminc éve született előadást.

Smaranda Enache az előadás megírásakor,
a diktatúra utolsó évében az Ariel Színház
művészeti vezetője volt. A jubileumi együttlét elején azt a szellemi közeget körvonalazta,
amelyben ez a merész – és jobb sorsra érdemes – produkció megszülethetett.
– Az Ariel, amellett, hogy az öröm színháza volt, egy ideológiailag kevésbé kontrollált kulturális intézménynek számított. A
világirodalom valamennyi jelentős művét
színpadra vittük, és folyamatosan új szövegeket kerestünk. Az ellenállás hatékony fegyvere volt a színházunk, hiszen Shakespeare
hangján mi magunk is megszólaltunk, tiltakoztunk – mondta az egykori művészeti vezető, majd a mindenben a kiválóságot kereső
Antal Pál társulatvezetőről és jeles kollégáiról, Maria Mierluţ rendezőről, Csíky Boldizsár
zeneszerzőről,
Haller
József
képzőművészről, a színház néhai bábtervezőjéről szólt, és a magyar és román tagozat közötti egészséges művészi versenyről is
említést tett.
Fabule, fabule című bábelőadásában hat
tanmesét dolgozott fel a szerző, az „aranykor” olyan jellemzőit juttatva kifejezésre,
mint az önkényuralom, a nepotizmus vagy a
kényszermunka.
Nem mondták ki, mi nem tetszik
– Nem tartom magam írónőnek, talán ezért
is volt annyira átlátszó az üzenet, az, hogy ez
a darab a rendszer allegóriája. Amint színpadra került, azonnal egyértelmű tiltakozássá
vált, az alkotók és a szereplők segélykiáltá-

sává – mondta Smaranda Enache, majd azt is
elárulta, nagy sikerre, a jegypénztár előtt kígyózó sorra és telt házra számított, de a bemutatót megelőző kötelező vizionálás után a
propagandaosztály illetékesei betiltották az
előadást.
– Anda, holnap legyél az irodámban! –
idézte a produkció megszületésénél bábáskodó csapat az egykori párttitkárnőt, aki
szemtelenségnek nevezte a látottakat. A propagandaosztály végső döntését a kívülálló
talán engedékenyebbnek érezhette volna, a
beavatottak azonban tudták, mit jelent az,
hogy „mehet” a darab, csak bizonyos dolgokat meg kell benne változtatni. Azt persze
hiába kérdezték, mi szorul módosításra, az illetékes elvtársak nem nevezték meg a diktatórikus kort minősítő mozzanatokat. A szerző
persze nem hajtott fejet a központi akaratnak,
így a Fabule, fabule csak fél évre rá, 1990 januárjában kerülhetett közönség elé. A nagyérdeműt egy fekete szalagokkal felöltöztetett
fenyőfa fogadta a színházban, és „nem volt
nagy sor, sem telt ház, a valóság ugyanis sokkal többetmondó volt, mint egy kicsi színdarab egy kisváros kicsi színpadán” – hallhattuk
Smaranda Enachetól.
– Tudtam, hogy politikai darabot kell színpadra vinnünk. Úgy gondoltam, a bábszínházban bármit meg lehet valósítani, ezt is –
idézte fel az egykori elszántságot a darabot
rendező Maria Mierluţ, akit nem lepett meg
a vizionálás eredménye. Mierluţ csak azt sajnálja, hogy nem filmezték le az egykori produkciót.
– Az állatmesében barangoló színészek
rendkívüli dolgokat vittek véghez, amit a
(Folytatás a 6. oldalon)
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Protest

A tiltakozás, a tüntetés napjaink egyik legjellemzőbb jelensége. Szerte a világon, nem
csak nálunk. De itt, Romániában talán még
szembetűnőbb, mint másfelé. Talán, mondom, mert ebben az országban mindenki úgy
hozzászokott, hogy már alig van hatása. Legalábbis azok, akik ellen protestálunk valamiért, úgy tesznek, mintha észre se vennék. A
tiltakozásnak persze sokféle formája van, legfrappánsabb többnyire a művészi megnyilatkozása, látványban is felerősített metaforikus
megfogalmazása. Ebből meggyőző ízelítőt
kaphattak mindazok, akik nyitvatartása két és
fél hetében meglátogatták a marosvásárhelyi

Panna Pálma és Vörös András – hozták el
munkáikat. A megnyitónak megrendítő mozzanata is volt. A jelenlevők néma főhajtással
emlékeztek meg a marosvásárhelyi fiók és a
város egyik közismert alkotóegyéniségéről, a
nemrég elhunyt Novák József formatervező,
címerkészítő grafikusról. A színes virágmotívumba középen célkereszttel illesztett háborús jelenet búcsúként mutatott fel
valamennyit az évtizedeken át magáról örökmozgó, mindig tevékeny, optimista művészként hallató művész humanizmusából.
Látványos, változatos, ötletgazdag, a megszokottól kissé eltérő tárlatot láthatott a kö-

Hangulatkép a megnyitóról

Fotó: Dorel Cozma

alkotótevékenység e militáns, tiltakozó ága- szerű művészi görbe tükrét, és ehhez immár
zatára. De fölösleges okoskodnom, a kor, az egy illő keret is létezik Marosvásárhelyen.
élet maga kényszeríti ki majd a maga ilyen- (N.M.K.)

Tüntetés... Dorel Cozma grafikája

Art Nouveau Galériában rendezett GRA-FOMEDIA II Szalon # Protest /Tiltakozás című
vizuális művészeti kiállítását. Úgy tűnik, jól
tette a Romániai Képzőművészek Szövetsége
Marosvásárhelyi Fiókjának vezetősége, amikor úgy döntött, hogy az alkotóit műfajonként külön csoportosítva, évente nem egy
nagy közös, hanem négy szakosodott tárlaton
mutatja be friss termését. Így nagyobb az átfogóbb merítés és a nyitás lehetősége is. A
textilművészek Ariadne szalonja ezt régóta
tanúsítja, most a grafikusok, fotósok, médiaművészek is bebizonyíthatták a kezdeményezés előnyeit. 42 művész nevezett be a június
7-én nyílt tárlatra. A marosvásárhelyiek mellett Arad, Brassó, Craiova, Kolozsvár, Nagyvárad, Temesvár és Vrancea megye
alkotóközösségei is képviseltették magukat.
Sőt az Amerikai Egyesült Államokból, Svédországból is küldtek munkát a kiállításra. Magyarországról pedig számunkra már előző
vásárhelyi bemutatkozásokról ismert alkotók
– Halmos Klára, Kántor József, Pusztafi

zönség. Helyenként némi meghökkenést is
eredményezett, anélkül hogy „polgárpukkasztónak” lehetett volna nevezni. A hatalommal, a politika túlkapásaival szembeni
ellenzékiség szelleme azonban érzékelhető
volt a Szalonban. És nem csak a tömegtüntetések, a társadalmi tiltakozó megmozdulások
közvetlen művészi feldolgozására kell gondolnunk; számos más olyan dolog is van,
ami a „harcos” grafika és a vizuális művészetek megannyi egyéb válfaját képes megihletni. Indulásként biztató az, amit most
tártak a nézők elé, a rendezők, szervezők
megérdemlik a dicséretet. De még bátrabb,
még karakteresebb protestálást várunk művészeinktől a továbbiakban, jó lenne, ha a kiállítás e sajátos jellegével kinőné magát a
szokványos tárlatok középszerűségéből.
Vannak olyan előzmények, mint az egykor
Molnár Dénesék által szorgalmazott humorgrafikai, illetve grotreál szalonok szatirikus, ironikus, humoros vonulatai, amelyek
szintén megtermékenyítően hathatnának az
Mariana Şerban: A tiltakozásom színei

Tiltakozás

Bölöni Domokos válogatásából

Tetszett bizonyos szentkatolnai Paál Ferencz nevű úrnak Magyar legény czímű népdalomat, melly 1857-ik évi apr. 4-én a Magyar Néplap 27-ik számában, később ugyan ezen évi
september elején Költeményeim II-ik kötetében is megjelent – saját neve alatt, István bácsi
jelen évre szóló naptárának 143-ik lapján „Székely népdal” czímmel, minden kommentár
nélkül szóról szóra kiadni; azon kis különbséggel, hogy ezen kezdő sor helyett: „Magyar helyen, az alföldön születtem” ezt tette: „Székely székben, Háromszéken születtem”, s a versben
több ízben előforduló „magyar” szót mindenütt „székely”-re változtatta át.
Én tiszta szívvel örvendek azon, ha netalán említett népdalom kedves testvéreink, a hazaszerető, vitéz székely nép között viszhangra talált, s csaknem másfél év alatt annyira elterjedt,
hogy azt szentkatolnai Paál Ferencz úr egy idei naptárban már székely népdal gyanánt mutathatta fel; de saját neve alatt, minden kommentár nélkül adni ki –, illy merény előttem megfoghatatlan!
Kénytelen vagyok tehát ezen eljárás ellen, az irodalom érdekében ünnepélyesen tiltakozni,
s megsúgni az általam nagyra becsült vitéz székely népnek – ha netalán nem tudná –, hogy
székely népdallá keresztelt dalom nem székely, de magyar földön, s nem szentkatolnai Paál
Ferencz úr szívében született.
Nagy-Kőrös, jan. 9. 1859. Losonczy László.
*) E rovatban közlött cikkekért csupán a sajtóhatóság irányában vállal felelősséget a
Szerk.
Támogatók:

Novák József grafikája
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Van utánpótlás

Ezt mindannyiszor kijelentjük, valahányszor kiállításon, más hasonló eseményen tapasztaljuk,
milyen
tehetségesek
a
Marosvásárhelyi Művészeti Szaklíceum diákjai. És azt is észlelhetjük, lelkes, jól felkészült
tanáraik, mestereik milyen sokoldalú, alapos
képzésben részesítik őket. Lesz utánpótlás? Ez
esetben már nem ilyen egyértelmű a válasz.
Mert a talentumok forrása bizonyára nem apad
el a jövőben sem, sikeres művésznemzedékek
eredményes stafétaváltása is tanúság rá, a szülői érdeklődés, a társadalmi elvárások szövevénye azonban nem ebbe az irányba tereli a
gyerekek, az ifjak figyelmét, az van a levegőben, hogy a pénz inkább boldogít, nem a művészeti pályákat, a pénzhozó területeket kell
megcélozni! Így történhetett meg, hogy a jeles
iskola magyar tagozatának 5. osztályába nem
jött össze az a kellő létszám, amely lehetővé
tenné, hogy mint máskor, az új tanévben is két
képzőművészeti csoporttal kezdhessék el a
munkát. A pótfelvételi sem oldotta meg a helyzetet. Őszire talán van még remény, hátha egykét tehetséges kisiskolás, illetve szüleik
meggondolják maguk. Az oktatás eddig is
magas szintű volt a művészetiben, ezután sem

A portré mint kihívás

lesz másképp. Persze a honi magyar népszaporulat, szépen szólva, nem túl magas, ez sem
kedvez a vásárhelyi gyermeklétszám szempontjából, a választék pedig még mindig meglehetős, hiszen a katolikus, a református iskola,
a Waldorf is felkapott városunkban, többen
azokat választják. Régebb ilyen tekintetben
nem volt gond, a művészeti iskola tanárai
egész Székelyföldről toborozhatták a tehetségeket, mindenhonnan a legjobbak kerülhettek
ide, faluról is természetesen, hiszen létezett,
működött a bentlakás. Ma ilyesmi nincs, s még
a város környéki településekről is elriasztó a
mindennapos ingázás. Melyik szülő kockáztatná meg, hogy ötödikes gyereke nekiinduljon
a városnak, és vissza?!
De azzal kezdtem, hogy az utánpótlással –
legalábbis egyelőre – nincs baj. Tessék megnézni a Bernády Ház emeleti galériájában a
Művészeti Szaklíceum XI. osztályosainak a
kiállítását, biztos, hogy egyetértenek velem.
Tavaly hagyományteremtő, ösztönző szándék- Marosvásárhelyi víziók
kal kezdeményezte a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány kuratóriuma azt a kozásra, a pályára állásra. A líceum vezetősége
tárlatsorozatot, amely újabb lehetőséget nyújt felkarolta az ügyet, a tanárok az ezzel járó
a vásárhelyi művészetis diákoknak a bemutat- többletmunkát is felvállalták. Egy évvel ezelőtt is igazán jó szintű, érdekes, fiatalos kiállítás kerekedett az együttműködésből, most is
hasonlóan értékelhetünk. A 11. osztályosokra
esett a választás, ők már ilyenkor túl vannak
az első líceumi évek kezdeti nehézségein, de
még nem állítja fokozott feladatok elé őket az
érettségi, a főiskolai, egyetemi felvételi, koncentrálhatnak az ilyenszerű kihívásokra is. És
koncentrálnak, dolgoznak odaadással, örömmel érzékelik a tárlatrendezés, a közönséggel
való közvetlen találkozás, a visszajelzések izgalmas óráit, napjait. Az oktatóiknak is jó alkalom ez újabb próba elé állítani, ilyen
helyzetben is még alaposabban megismerni a
tanítványaikat, mozgósítani őket az intenzív
gondolkodásra, alkotó, szervező munkára. Intenzíven éltek is a lehetőséggel. Kolumbán-

Gazdagodik
a múzeumi műgyűjtemény

Újabb remekművek láthatók a marosvásárhelyi Modern Magyar Művészeti Galériában, hirdette meg napokkal ezelőtt a Maros
Megyei Múzeum. Figyelemkeltésként Körösfői-Kriesch Aladár, Nagy Oszkár és Gáll
Ferenc nevét emelték ki. Három kitűnő festő,
akiknek az alkotásaira bármelyik képtár szívesen pályázna. Az utóbbi években múzeumunk vezetősége példás következetességgel
és kitartással igyekezett gazdagítani kollekcióját, az újonnan megszerzett képeket pedig
a közönséggel is megismerteti. A megújuló
állandó tárlatok a Kultúrpalota két szárnyának 3. emeletén, az ezekhez kapcsolódó időszakos kiállítások, mint például a nagy
sikerű Tonitza-válogatás, ennek jegyében
szolgálnak mindegyre kellemes meglepetéssel. A legfrissebb ilyen esemény június 28án, pénteken este zajlott le a Modern Magyar
Művészeti Galériában. Ezt részletezi a múzeum internetes beharangozója:
„A kiállítás az elmúlt évek múzeumi gyűjtését szemlélteti, erdélyi vagy Erdélyben alkotó művészektől származó festményeket
ismerhetnek meg a látogatók. Az újonnan a
múzeum gyűjteményét gyarapító alkotások

Körösfői-Kriesch Aladár: Három gyermek
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Kántor Zita, Gyarmathy János és Nagy Annamária oktatóként is, de a mester és tanítvány
szakmai, emberi viszonyrendszerében is nyereségként könyvelheti el ezeket a kiállításokat.
Ezúttal a festmények, grafikák zömét Marosvásárhely sajátosságai, a városkép sugallta víziók ihlették, és jó emberismeretet, empátiát
tükröző, számos hiteles portré is született. Színesen tarka, eredeti plasztikai látásmódot is
felmutató, fiatalosan derűs, optimista anyag
veszi körül a tárlatlátogatót. A 28 kiállító
nevét nem sorolhatjuk fel itt, de kétségtelen,
hogy többen közülük úgyis sokszor hallatnak
majd magukról a következő években, hiszen
vannak már olyanok, akik művészeti egyetemen folytathatják a tanulmányaikat. Egy részük máris ismerős lehet azok számára, akik
megszerezték a télen megjelent Bernády városa – diákszemmel című, tetszetős kis kötetet.
N.M.K.

közül kiemelkedő a Körösfői Kriesch Aladár
Három gyermek című, 1905-ben készült
festménye. A kép színtere a gödöllői ház
kertje. A mezítlábas gyerekek bő, reformruhát viselnek, frizurájuk hosszú, vállig érő. A
gyerekek megjelenése jól tükrözi azon reformeszméket, amelyek jegyében a Körösfői
család élt és nevelte gyermekeit. A gyermek
mint képzőművészeti téma azonban Körösfői-Kriesch Aladár számára jóval több volt,
mint egyszerű családi emlékkép. Világnézetében, értékrendszerében a családot és a
gyermeket kitüntetett hely illette meg. Marosvásárhelyen Körösfői több jelentős falképe látható a Kultúrpalotában, a múzeum
gyűjteménye azonban eddig nem rendelkezett egyetlen festménnyel sem a nagy művész hagyatékából.
Nagy Oszkár Nagybányai táj című, 1936ban készített festménye a nagybányai hagyaték egy fontos eleme, amely kiválóan összesíti
a természetábrázolásra különös hangsúlyt fektető festőiskola eszmeiségét. A kiállítás Litteczky Endre, Tibor Ernő, Jándi Dávid és Gáll
Ferenc további műveivel szemlélteti az erdélyi képzőművészet gazdag kínálatát.”

Az arány, az arányérzék fontos a művészetben is, ott talán még fontosabb, mint az
élet más területein. Ez számtalan példával
igazolható, naprakészen Atyhában, ahol a
ma, június 29-én 12 órakor a Kakasülő Galériában nyíló kiállítás éppen az Arány címet
viseli. A Művészek Atyhai Társasága hatodszor rendezi meg eseményszámba menő tárlatát, amelyen a csoport hét tagja mellett
meghívott festők, grafikusok, szobrászok,
más vizuális műfajok képviselői is részt
vesznek munkáikkal. Az idén Berze Imre
Kiss Leventét, Bocskay Vince Barabás Évát,
Kuti Botond Márton Árpádot, Kuti Dénes a
felkérés után nem sokkal elhunyt Köllő Margitot, Sánta Csaba Ábrahám Jakabot, Vargha
Mihály Deák M. Riát és Vinczeffy László, a
rendezvény házigazdája Deák Barnát hívta
meg közös bemutatkozásra. A 14 kiváló al-

kotó összesen 29 művet – festményt, szobrot,
grafikát, textíliát – vonultat fel, és érzékelteti, milyen változatosan lehet megközelíteni, művészi módon felmutatni az Arány
fogalomrendszerét. Alkotásaikat, művészi leleményeiket, alkotói világukat Vargha Fruzsina művészettörténész ajánlja a jelenlevők
figyelmébe. Mint minden évben eddig, ezúttal is biztos nagyon sok érdeklődő vesz részt
a nyitóünnepségen, amelynek híre nemcsak
Atyha, Korond község, de még az ország határain túl is felkelti a művészetkedvelők kíváncsiságát. A Kakasülő Galéria és a
Vinczeffy-szoborkert terét betöltő mai összejövetelen, tárlatnyitón közreműködik Magyari Izabella színművész, valamint Székely
Levente hegedűművész és tanítványainak
vonósegyüttese. A kiállítás július 31-ig tekinthető meg.
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Betiltott fabulák utóélete

(Folytatás a 3. oldalról)

darab sugallt, de nem valósított meg helyettük – tette hozzá a rendező, aki annak idején
arra kérte meg Csíky Boldizsárt, hogy olyan
zenei finálét írjon az előadáshoz, amelyben
szó szerint minden felrobban.
– Nagyon szép emlékek fűződnek életemnek ehhez az időszakához – vette át a szót a
zeneszerző. – Akkoriban kerültem ki a kultúrpolitikából, a filharmóniától a bábszínházba kértem az áthelyezésemet, és a társulat
másfél évre befogadott. Már nem művészeti
menedzsmentből, hanem azokból a zenékből
éltem, amelyeket szereztem. De azt máig sem
tudom, honnan volt bátorságom, bátorságunk
ehhez a produkcióhoz – tette hozzá a meghívott, majd a zenének a bábszínházi előadá-

sokban betöltött fontos szerepéről, a bábok
jellem- és hangulatváltozásainak érzékeltetéséről beszélt.
A beszélgetést az egykori darabból felolvasott részletek színesítették, Az ökör és a
borjú, A tücsök és a hangya, A farkas és a bárány című tanmese párbeszédeit élvezhette
egyebek mellett a hallgatóság az egykori/mai
bábszínészek nagyszerű előadásában. Közben arról is szó esett, hogy a Fabule, fabule
bábjai már nincsenek meg, csak a bárányt találta meg a társulat egyik tagja, az egykori
szövegkönyvből viszont két változat is fennmaradt. Ezt az Ariel színház Smaranda Enachénak ajándékozta, Csíky Boldizsár pedig a A Fabule? Fabule! előkészítése alulnézetből egy 1989-es fotón. Haller József és Maria Mierluţ a felvételen
darabhoz írt partitúrarészlettel lepte meg a vény gyökere” – túlélte az elmúlt három év- pet, annak a társulatnak a múltjából, amely a
szerzőt. A Fabule, fabule ezek szerint – Sma- tizedet. Egy rendkívül ambíciós és igényes szívvel-lélekkel végzett alkotómunka hagyoranda Enachét idézve, „mint a levágott nö- társulat 70 évéből őriz egy fontos pillanatké- mányát a jelenbe is átmentette.

Féltik a nadrágomat

„A székely fia egy fuszulykás napon nagyobbat
kívánt dörrenteni az apjánál. Kísérlete trottyba fúlt.
Ebből tanulhatnál.”
Páll Lajos korondi festőművész intelme az egyik
árcsói vásáron (a vendéglői „szeparéban”)… Miess
János – írói nevén Ritoók János (1935–1981)
költő, műfordító, irodalomtörténész, szerkesztő –
a jó barát Páll Lajos festőművész-költőt ritka találkozásaik egyikének örömére eperfa hordóban érlelt, aranyban sárgálló, hamisítatlan kolozsvári
(azon kívül/belül: egerbegyi?) körtepálinkával tisztelte/kínálta meg. Egy-két, éppen ott lézengő kultúrritter is részesült a pompás, de méregerős
itókából.
Koccintás után Páll Lajos egyből fölhajtotta, és
enyhén cuppantott. Az elismerés kalaplevételi jeleként kancsított is kicsit. Miess/Ritóók János is
fölhajtotta, szem(üveg)e sem rebbent.
Az egyik kultúrritter, mert hát ugyé izé, hoppáré,
ő sem alábbvaló (ivásban!) „ezeknél”: akkorát gurgulázott, hogy mind ránéztek.

Ugyanis roma útra futott a körtvélyszesz: köhögni, majd fuldokolni kezdett. Miess/Ritóók
János határozottan hátba verte, majd vizespohárnyi
(talán szejkei?) enyhén olajos ásványvizet itatott
vele.
A szegény pára kitántorgott a könnyebbülészeti
helyiségbe, és ott némileg egy kicsit micsinált.
Ellenben aztán viszont lassan rendbe-, helyre-,
sőt: visszajött.
No, akkor mondta Páll Lajos, a második pohárka
körtepálinkát becsülve, kissé keresetlenebb szavakkal, egy bizonyos Domokosnak címezve, a tetőzeti
tartalmat.
Egyébként szófogadásilag teljesen fölöslegesen.
Ugyanis Miess (Ritoók) János ennek az illetőnek
másodszorra már nem töltött a kis mázas korondi
csuporkába.
Féltjük a nadrágját, indokolta kissé zavartan; és
hát a szeparén kívül álló tácsogók számára: kvázi
érthetetlenül. Sőt fel sem foghatóan.
Bölöni Domokos

Várvédő 8.

Megjelent az Erdélyi Helikon – Marosvécsi Kemény Alapítvány népszerű
kiadványa, a Várvédő újabb száma. A füzet budapesti főszerkesztője,
Medgyessy Éva előszavában így szólítja meg az Olvasót:
„Várvédő kiadványsorozatunk nyolcadik számát tartja a kezében. Ez azt jelenti, hogy az összesen 10 részre tervezett sorozatunk a vége felé közeledik.
Mivel, mint azt már sokan tudják, a Várvédőben minden helikonistáról a születése, illetve a halála kerek évfordulóján emlékezünk meg, többen vannak,
akik immár másodszor kerülnek sorra. De akad olyan is, aki – életrajzi adataiból következően – ezen rendezőelv alapján egy évtized alatt csupán egyszer
jelenhet meg. Báró Kemény János elveihez hűen mi semmiféle megkülönböztetést nem teszünk a helikonisták között, sem műfaji, sem ideológiai hovatartozás alapján, és semmiféle rangsort nem állítunk fel. Ugyanakkor – bár szűkös
keretek között, és a teljesség igénye nélkül – igyekszünk minél több oldalról
megismertetni az alkotókat. Ezért azon költők, írók, irodalmárok bemutatásánál, akik már nem először szerepelnek, jelen számunkban ezt megjelöljük, hogy
ha valakit bővebben is érdekel a téma, régebbi lapszámainkban fellelhesse.
Mint mindig, ezúttal is szó esik az Erdélyi Helikonról általában, és a helikonisták emlékezetét őrzők tevékenységéről is beszámolunk. Különös figyelmet
kap most az Erdélyi Helikon folyóirat, amelynek első száma éppen 90 esztendővel ezelőtt, 1928-ban látott napvilágot. Jó szórakozást kíván: az Erdélyi Helikon–Marosvécsi Kemény Alapítvány csapata.”

Szürrealizmus a Magyar Nemzeti Galériában

Megnyílt a szürrealista mozgalmat
bemutató nagyszabású kiállítás csütörtökön Budapesten, a Magyar Nemzeti Galériában (MNG), ahol csaknem
120 festményen, grafikán, szobron,
fotón, filmen és dokumentumon keresztül ismerhetik meg az érdeklődők
a mozgalom történetének egyik fordulópontját.

Fekete Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára
a megnyitón elmondta: A szürrealista mozgalom Dalítól Magritte-ig – Válság és újjászületés 1929-ben című tárlat mások mellett
Salvador Dalí, Joan Miró, René Magritte,
Pablo Picasso és Alberto Giacometti munkáin

keresztül mutatja be a szürrealizmus 1929-es
fordulópontját.
Az 1929-es év a szürrealista irányzat történetében meghatározó volt, ekkor jelent meg
Salvador Dalí a mozgalomban, és ekkor született meg Dalí és Luis Bunuel Andalúziai
kutya című közös filmje, a szürrealista mozgóképművészet első remekműve – emelte ki,
hozzátéve, hogy a szürrealizmus az 1920-as
évek elejétől terjedt el, egyaránt jelen volt az
irodalomban és a képzőművészetben.
Didier Ottinger, a párizsi Pompidou Központ igazgatóhelyettese, a kiállítás kurátora
elmondta, hogy a szürrealizmus az egyetlen
olyan művészeti mozgalom, amely az egész
világon elterjedt, és amely összeköti a magas
kultúrát a tömegkultúrával.

A 20. század elején szürrealista mozgalmak alakultak Japánban, és számtalan művész érkezett Párizsba, köztük magyarok is,
mint a kiállításon is helyet kapó Brassai és
André Kertész, hogy megismerkedjenek a
művészeti mozgalom célkitűzéseivel.
A kiállítás anyagából kiemelte a metafizikus festő, Giorgio de Chirico alkotásait, amelyek a szürrealizmus előzményének
tekinthetők. Didier Ottinger szerint az olasz
festő művein az idegenség és az idegenszerűség érzete fedezhető fel.
Kiemelte Francis Picabia festményét is,
amely a szürrealizmus előzményéhez, a dadaizmushoz kapcsolódik. Az 1916-ban Zürichben indult dadaista mozgalomnak olyan
művészek voltak a tagjai, akik felszólaltak az

első világháború mészárlása ellen, és egyúttal
megkérdőjelezték a korrupt társadalom modelljét – mondta, rámutatva, hogy a szürrealisták már a lelket, az egyént és az egyéni
alkotást helyezték programjuk középpontjába.
Joan Miró katalán művész új látásmódja és
elgondolkoztató, költői és humoros címadásai révén meghatározó alkotója a szürrealizmusnak. A belga René Magritte 1927-ben
érkezett a francia fővárosba. Az ő művein
fontos szerepet kap a rejtély, de nagyon foglalkoztatta maga az ábrázolás is, képein filozofikus kérdéseket tesz fel az ábrázolásról és
a képek szerepéről – tette hozzá.
Mint elmondta, több alkotás is látható Salvador Dalítól, aki André Breton mellett a
szürrealizmus megtestesítőjének számít.
Amikor Dalí 1929 tavaszán megérkezett Párizsba, teljesen újfajta megközelítést hozott
magával – hangsúlyozta.
A párizsi Pompidou Központtal közösen
szervezett kiállítás október 20-ig látható a
Magyar Nemzeti Galériában. (MTI)
Ivan Karamazov

A kedv szonettje
Az ember olykor szomorú,
domborúsága homorú,
a kedve olyan fekete,
akár a tehén feneke,

belékaristol bármi nesz,
a presszó nem jó, sem a nesz,
lelke fagyott, a szíve ázik,
otthon meg berockballadázik –
hát mire jó ez az egész?
Mindenén tenyész a penész,
s a napsugár is felkavarja –

de magát gyorsan összevarrja,
átokűző álomsebész,
ki önmagáért élni kész.

*Újabb vers a világhálón
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Figyelem!
Forgalomkorlátozás Marosvásárhelyen
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Marosvásárhely péntektől tíz napon át a sport európai fővárosává válik! Június 28-án, pénteken
megkezdődött a Transilvania multisport triatlon-Európa-bajnokság.
A széles körű sportrendezvény első versenye a krossztriatlon-Európa-bajnokság lesz, amely június
29-én, szombaton kezdődik a Maros Sport- és Szabadidőközpontban (Víkendtelep), illetve a Somostetőn. Ez alkalommal forgalomkorlátozásra kell számítani az Északi utcában 8.30–9, 11–11.30 és 15.30–
16 óra között. A gépkocsivezetőket a nem kívánt események megelőzése érdekében arra kérjük, hogy
álljanak meg, és várják meg, míg a sportolók áthaladnak.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

Összehívó

Marosvásárhely polgármesterének 2019. június 28-ai 1544-es számú rendelete
értelmében rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2019. július 4-én,
csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő
NAPIRENDDEL:

1. Határozattervezet Bakó Szabolcs helyi tanácsosi mandátumának jog szerinti megszűnéséről és Marosvásárhely helyi tanácsában egy tanácsosi hely megüresedetté nyilvánításáról.
2. Határozattervezet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei szervezetének listáján szereplő Boros Gyula helyi tanácsosi mandátumának érvényesítéséről.
3. Határozattervezet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Maros megyei szervezetének listáján szereplő Biró Csaba Szilveszter helyi tanácsosi mandátumának érvényesítéséről.
4. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi költségvetésből nyújtott anyagi támogatás elutasításának jóváhagyásáról a fiataloknak szóló „Marosvásárhely támogatja a fiatalokat” elnevezésű, nonprofit tevékenységekre vonatkozóan.
5. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város – közigazgatási-területi egység helyi költségvetésének kiegészítéséről a 2019-es évre vonatkozóan.
6. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: „Részletes városrendezési terv (PUD)
– helyszíni tanulmány két lakóház megépítéséhez egyazon parcellán”, Simion Mândrescu utca, szám nélkül.
Haszonélvező: Delian Marius-Silviu és Delian Lavinia-Nicoleta.
7. Határozattervezet a sporttevékenységek támogatására vonatkozó összeg jóváhagyásáról 2019 II. félévében.
8. Határozattervezet annak megállapításáról, hogy az 1-es mellékletben szereplő utcák Marosvásárhely
Megyei Jogú Város köztulajdonába tartoznak.
9. Határozattervezet a polgármesteri szakapparátus bizonyos tagjainak felhatalmazásáról a helyi tanács
érdekeinek védelmére a bíróság előtt a 2348/102/2018, 2433/102/2018, 153/102/2019, 399/102/2019 és
1181/102/2019 ügyiratokban.
10. Határozattervezet bizonyos helyi vonatkozású városrendezési szabályozás elfogadásáról a gépkocsiparkolók méreteire vonatkozóan.
11. Határozattervezet a 2019-es évre benyújtott kulturális programok/projektek/tevékenységek támogatását
célzó, nem visszatérítendő összegek jóváhagyásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város helyi költségvetéséből.
12. Határozattervezet a 2019 II. félévére az oktatási intézmények tevékenységeire vonatkozó pályázatok
anyagi támogatásának jóváhagyásáról.
13. Határozattervezet a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók frissítéséről az 1-es mellékletnek megfelelően, a „Művészetek és mesterségek iskolája műhelyeinek korszerűsítése és teljes felújítása – Gheorghe
Şincai Technológiai Líceum” elnevezésű beruházásra vonatkozóan, a POR 2014–2020-on keresztül, 4-es főtengely, 4.4-es célberuházás, 4.5-ös specifikus beruházás – A munkaerőpiac szempontjából fontos oktatási
infrastruktúra minőségi növelése.
14. Határozattervezet a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók frissítéséről az 1-es mellékletnek megfelelően, az „Óvoda és bölcsőde létesítése a Belvedere negyedben” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.
15. Határozattervezet a vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók frissítéséről az 1-es mellékletnek megfelelően, az „Épület bővítése és korszerűsítése bölcsőde létesítésére, Víztelep utca 54-56. szám” elnevezésű
beruházásra vonatkozóan, amelyre támogatási forrásként a POR 2014–2020-at javasolják, 4.4-es főtengely,
4.4-es célberuházás – Az infrastruktúra minőségének növelése a korai neveléshez való fokozott hozzáférés
biztosítása és a szülők munkaerőpiaci részvételének támogatása érdekében.
16. Határozattervezet Marosvásárhely helyi tanácsa ülésvezetőjének megválasztásáról a 2019. augusztus
– október időszakra.
Dr. Dorin Florea polgármester
A hirdetési rovatban
megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL
KEMÉNY erdei tűzifa házhoz szállítva.
Tel. 0754-899-512. (16/3267)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjavítást, csatornakészítést és csatornajavítást, szigetelést, festést. Tel.
0759-467-356. (11/3244-I)
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (1/3230)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-621.
(2/3172)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépforgatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatornakészítést, csatornatakarítást. Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény. Tel.
0746-540-008. (5/3119-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-989-594.
(2/3172)

MEGEMLÉKEZÉS

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cserépből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745680-818, Csaba. (4/3323-I)

Mély fájdalommal emlékezünk
a drága jó férjre, apára,
nagyapára, DÓSA ZOLTÁNRA,
aki öt éve hagyott itt
bennünket. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (8/3327)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-258.
(2/3172)

MINDENFÉLE

Egy szál virággal a kezemben, szívszorongva kimegyek a
temetőbe, könnyem lepereg egy kőre, ez a kő nem fed mást, mint
egy kedves édesanyát és édesapát.
Nehéz itt, e helyen megállni, nem hallom a hangotokat, nem vártok,
hogyha megyek, nem törlitek le az értetek hulló könnyeimet. Két
kezem összekulcsolom, elmondok egy imát, messze száll sóhajom,
mert oly messze vitted őket, Istenem. A virágot a sírjukra leteszem,
és elmondom, hogy ugyanúgy szeretem őket. Szívünkben soha el
nem múló fájdalommal emlékezünk drága édesapámra, BALLÓ
PÁLRA június 29-én, halálának 2. évfordulóján, valamint
felejthetetlen, drága édesanyámra, BALLÓ MÁRIÁRA, december 1jén tíz éve, hogy itthagytál bennünket.
Drága szüleim, csak addig fogtok hiányozni nekem, amíg csak élek,
nincsen olyan nap, hogy ne gondolnék rátok.
Köszönöm, Istenem, hogy ők lehettek az én szüleim. Nyugodjatok
békében! Akik ismerték és szerették őket, gondoljanak rájuk
kegyelettel.
Emléküket őrzi leányuk, vejük, unokájuk, unokavejük és két
dédunokájuk: Blanka és Balázs. (4/3300)
Megrendülten tudatjuk, hogy
KUTI ANNA
leánykori nevén
VÁROSI ANNA
– született 1943. augusztus 18án – 2019. június 27-én tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Temetése vasárnap, június 30án, délután 1 órától lesz a
nyárádkarácsonfalvi református
templomból. Emléke legyen
áldott!
Gyászoló szerettei. (-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal, de Isten akaratába belenyugodva tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagymama,
dédmama, rokon és ismerős,
özv. BURGER ANA
(Aneta)
szül. Galiş
hosszas, de türelemmel viselt betegség után, életének 84. évében
visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk temetése június
29-én, szombaton 12 órakor lesz
a református temetőben. Emléke
legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (13/3311-I)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett testvérünk,
TÓTH PÁL
az ITA Személyszállítási Vállalat
és a Helyi Személyszállítási
Vállalat volt dolgozója,
kutyfalvi lakos, 65 éves korában
eltávozott közülünk. Temetése
június 30-án, vasárnap 14 órakor
lesz a kutyfalvi kápolnában.
Nyugodjon békében!
Gyászoló szerettei. (1/3334-I)
Búcsúzom szeretett testvéremtől,
TÓTH PÁLTÓL.
Nyugodjon békében! Testvére,
Anna és családja. (1/3334-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, rokon és ismerős,
SERES MAGDOLNA
született Mészáros
június 26-án visszaadta lelkét Teremtőjének. Drága halottunk temetése június 29-én, szombaton
15 órakor lesz a Jeddi úti temetőben.
Szerettei. (15/3313-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
KORNYA ILONA
nyárádandrásfalvi lakos 93 éves
korában elhunyt. Temetése 2019.
június 29-én, szombaton 14 órakor lesz a nyárádandrásfalvi temetőben,
Jehova
tanúi
szertartása szerint.
A gyászoló család. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik részt vettek
RÁKOSI ANNA nyugalmazott
tanárnő
temetésén,
sírjára
virágot helyeztek, és osztoztak
gyászunkban. Testvérei: Zoltán
és Mária. (9/3283)
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Claudiu Maior:
Isten hozta Önöket Marosvásárhelyen!
Sok sikert a Transilvania multisport
triatlon-Európa-bajnokság résztvevőinek

42 ország több mint 2000 versenyzője vesz
részt június 28-tól, péntektől július 7-ig Marosvásárhelyen a Maros megyében legnagyobb,
valaha
megszervezett
multisporteseményen, a Transilvania multisport triatlon-Európa-bajnokságon.
Marosvásárhely a Romániai Triatlonszövetség által az Európai Triatlonszövetség (European Triathlon Union) égisze alatt szervezett
rendezvény főtámogatója. Ibiza (Spanyolország) után a nemzetközi fórum Romániának
adta a nagyméretű megmérettetés megszervezésének jogát, és Marosvásárhelyt azért választották házigazdának, mivel itt már a korábbi
években szerveztek hasonló méretű versenyeket (Balkán-bajnokság, krosszduatlon és krossztriatlon-Európa-bajnokság stb.). „Kontinensviadalokról van szó 6 sportágban (krossztriatlon, duatlon, krosszduatlon,
aquatlon, középtávú triatlon és aquabike), éjszakai úszó- és futóversenyek, valamint versenyek lesznek gyerekek számára” – mondta Klósz Péter, a Romániai Triatlonszövetség elnöke.
„Házigazdaként köszöntöm önöket Marosvásárhelyen, sok sikert kívánok a versenyeken részt vevőknek,
és nem utolsósorban gratulálok a szervezőknek! Évekkel ezelőtt Marosvásárhelyen kisebb versenyeknek adtunk otthont, íme 2019-ben a Transilvania multisport triatlon-Európa-bajnokságot láthatjuk vendégül. Ha
arra gondolunk, hogy a sportolók nagy számban, 2000 fő fölött vesznek részt, ez megtisztelő számunkra, és
remélem, hogy a szervezők, a partnerek és a rendezvényeket, az eseményt támogató többi intézmény közötti
együttműködés valódi sikert eredményez!” – mondta Claudiu Maior, a polgármester tanácsadója.
A kontinensviadalt több napon át rendezik, a következő program szerint:
– június 29. – krossztriatlon (Víkendtelep és Somostető)
– június 30. – sprintduatlon (Marosvásárhely belvárosa)
– július 2. – krosszduatlon (Szováta, Medve-tó)
– július 3. – standard duatlon (Transilvania Motor Ring, Cserged)
– július 5. – aquatlon (Víkendtelep, Marosvásárhely)
– július 7. – aquabike és középtávú triatlon (Bözödi-tó, Erdőszentgyörgy).
Az éjszakai futóversenyt (Dracula Night Run) hétfőn, július 1-jén szervezik a Somostetőn, az éjszakai
úszóversenyt (Dracula Night Swim) és a gyerekeknek fenntartott versenyt (Dracula Kids Aquatlon) pedig
csütörtökön, július 4-én a Víkendtelepen.
A rendezvény hivatalos megnyitója pénteken, július 28-án volt, amikor 20 órától az összes részt vevő
küldöttség a Győzelem térről a középkori várba vonult, ahol a megnyitó díszünnepséget tartották, tűzijátékkal záruló előadással.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0740-083-077
- 0365/404-664
- 0265/266-801
- 0365/400-401
- 0365/400-404
- 0800-801-929
- 0265/269-667
- 0265/200-928
- 0800/800 928

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

- 0265/311-862
- 0265/264-442
- 0265/262-907
- 0741-235-239,
- 0365/882-842

- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MAGYARORSZÁGI PÉKSÉG sürgősen alkalmaz SÜTŐÜZEMI
DOLGOZÓKAT. A szállás ingyenes. Érdeklődni a 0745-111-103-as
telefonszámon. (21367)
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)

A MARIS alkalmaz KERESKEDELMI DOLGOZÓT a Cuza Vodă
piacnál levő üzletébe. Munkaprogram: 7-15 óra között. Tel. 0745609-051. (21377-I)

Közlemény

Tájékoztató a Gernyeszeg község által a 350/2005-ös törvény
előírásai alapján közpénzből általános, nem nyereségcélú
tevékenységekre nyújtott, vissza nem térítendő támogatásokról.
Gernyeszeg község 2019-es költségvetéséből 126.000 lej támogatást
nyújt vallásfelekezeteknek, illetve művelődési és sportrendezvények
támogatására.
A pályázatbíráló bizottság nyolc pályázatot fogadott el és ítélt támogatásra alkalmasnak, közülük hatot egyházközségeknek, egyet művelődési és egyet sport terén kifejtett tevékenységre.
Egyházközségeknek
A marosjárai római katolikus plébániának a kisillyei kápolna építésére 4000 lej (szerződésszám: 1884/2019. 05. 31.).
A gernyeszegi református egyházközségnek a gernyeszegi imaház
karbantartási, javítási munkálataira 8000 lej (1903/2019. 05. 31.).
A gernyeszegi ortodox parókiának a templompadló megújítására
8000 lej (1915/2019. 05. 31.).
A marospéterlaki református parókiának, a parókia épülete és az
iroda nyílászáróinak cseréjére 5000 lej (1916/2019. 05. 31.).
A körtvélyfájai református egyházközségnek a körtvélyfájai imaház
fűtésrendszerének javítási munkálataira 8000 lej (1918/2019. 05. 31.).
A telegd–kisillyei görögkatolikus parókiának a kisillyei kápolna restaurálására és újjáépítésére 3000 lej (1941/2019. 05. 31.).
Művelődésre
Az erdélyi eseményszervezők egyesületének Körvélyfáján és Gernyeszegen szervezendő szocio-kulturális eseményekre 70.000 lej
(1947/2019. 05. 31.).

Sportra
A gernyeszegi Sporting Sportklub Egyesületnek a Gernyeszegi ACS
Sporting futballcsapat felkészítésére és részvételére a megyei IV. ligában, valamint a gyerekcsapat részvételére a falusi bajnokságban:
20.000 lej (1897/2019. 05. 31.).

