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A régi, tornyos épület megrongálódott

Új bíróság épül Marosludason
Március 1-től
bezár két marosvásárhelyi oltópont
Mivel mind kisebb a koronanavírus
elleni oltásra jelentkezők száma, február közepétől rövidített programmal
tartanak nyitva a Maros megyei oltóközpontok is, vasárnap már sehol nem
lehet oltakozni, március 1-jétől pedig
két marosvásárhelyi oltópont bezár.

____________2.

Kalandozások
a helyi
művészetben
és történelemben

A marosludasi bíróság

Az ANL-s tömbházak szomszédságában, a Zăvoiului utcában
építik fel az új bíróságot. Erre azért van szükség, mert a régi
épület megrongálódott, a falai penészesek, életveszélyessé
vált, a szakértők alkalmatlanná nyilvánították a benne folyó
tevékenységre – számolt be lapunknak Kis István, Marosludas
alpolgármestere.

Mezey Sarolta

Fotó: Nagy Tibor

Az E60-as főút melletti sarki, kéttornyos épület az 1900-as évek elején
épült, először polgármesteri hivatal, majd különböző hivatalok, az ADAS
biztosítótársaság működött benne. Az ingatlant 1997–1998-ban újították
fel, hogy beköltözhessen a bíróság, és megfeleljen az intézmény működéséhez szükséges feltételeknek. Ezelőtt tíz évvel műszaki felmérést készítettek az épületről, s kiderült, hogy nagyon tönkrement, a struktúrája
meggyengült, fennáll a veszély, hogy összedől, veszélyeztetve
(Folytatás a 2. oldalon)

Ismét megszervezi a Maros Megyei
Múzeum hagyományossá váló, Csütörtök a múzeumban című eseménysorozatának soron következő
rendezvényét, amely a múzeum ajánlata a látogatási időn kívüli tartalmas
szabadidős programra: az intézmény
legújabb történeti és művészeti időszaki kiállításainak titkait az e heti és
a jövő heti, február 24-i Csütörtök a
múzeumban tematikus tárlatvezetésein ismerhette, valamint ismerheti
meg a közönség.

____________3.

MÉRTÉKLETESSÉG
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Új bíróság épül Marosludason
Ma ZSUZSANNA,

19., szombat

A Nap kel
7 óra 20 perckor,
lenyugszik
17 óra 53 perckor.
Az év 50. napja,
hátravan 315 nap.

holnap ALADÁR, ÁLMOS napja.
ALADÁR: lehet török eredetű, vagy
germán, esetleg iráni. Ha török, jelentése: hatalmas.

VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. február 18.

Változó idő
Hőmérséklet:
max. 1 0C
min. -5 0C

1 EUR

4,9445

1 USD

4,3516

100 HUF

1,3860

1 g ARANY

264,3604

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

(Folytatás az 1. oldalról)
a személyzet épségét. Ennek ismeretében a Maros megyei bírói testület vezetősége új bíróság építését
kezdeményezte – számolt be Kis
István alpolgármester.
A marosludasi önkormányzat
2013 folyamán 3500 négyzetméteres területet biztosított az új bíróság számára, amely a Zăvoiului
utcában, az ANL-s tömbházak
szomszédságában található. Azonban az építkezés akkor nem kezdődött el.
– 2020 végére tarthatatlan lett a
helyzet, a bíróságnak ki kellett költöznie az épületből, és ideiglenesen
a polgármesteri hivatallal szembeni, a Szász Balázs tulajdonában
levő Sabis szállodában kapott helyet. Jelenleg is itt székel – tájékoztatott Kis István.

Baleset Bözödön

Fotó: Nagy Tibor

Március 1-től bezár két marosvásárhelyi oltópont

Rövidebb lesz a program

Tel. 0742-828-647

Hídfőnek csapódott, kerítésnek ütközött

Kis István

Az igazságügyminisztérium a
kezelésében levő régi bírósági
épületet – összesen 924 négyzetméter – felajánlotta a városi önkormányzatnak, azonban a város
nem tartott rá igényt, lévén, hogy
az épület leromlott, nem látják
értelmét a felújításnak. Az igazságügyminisztérium így a lebontást tartja a legcélszerűbbnek,
még akkor is, ha ez a város emblematikus épületének számított. A
régi épület leltári értéke 933 ezer
lej.
Az új bírósági székhely terveit a
marosvásárhelyi Proiect Kft. készítette, kivitelező a náznánfalvi
Contrascom Construcţii Benţa Kft.
Az építkezést 2021 decemberében
kezdték el, és idén október 20-án
kell befejezni.

Mivel mind kisebb a koronavírus elleni oltásra jelentkezők száma, február közepétől
rövidített programmal tartanak nyitva a
Maros megyei oltóközpontok is, vasárnap
már sehol nem lehet oltakozni, március 1jétől pedig két marosvásárhelyi oltópont
bezár.

Menyhárt Borbála
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal víkendtelepi vendégházában és az Ifjúsági Szálloda épületében működő oltóközpontok bezárásáról az
Egészségügyi Minisztérium határozata alapján döntött a helyi önkormányzat. A megyeközpontban februárban még négy helyen lehet igényelni a
koronavírus elleni vakcinát, március 1-től azonban
csupán kettő marad: a Shopping City bevásárlóközpontban, valamint a Mihai Eminescu Házban működő oltóközpontokban lehet majd felvenni az oltást
– közölte a napokban Portik Vilmos, Marosvásárhely
alpolgármestere.
A bevásárlóközpontban található oltópont szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 8–20 óra
között, a Mihai Eminescu Házban működő pedig
hétfői, keddi, szerdai és csütörtöki napokon 8–20
óra között tart nyitva. Akárcsak országszerte, Marosvásárhelyen is jelentősen megcsappant az utóbbi
időben az oltásra jelentkezők száma, a polgármes-

teri hivataltól kapott adatok szerint a február 7–13.
közötti héten a városban működő négy oltóközpontban összesen alig több mint hatszáz személyt oltottak be, ezek többsége a Mihai Eminescu Házban,
valamint a Shopping City bevásárlóközpontban működő oltóponton kapta meg a vakcinát.
A prefektúra által közzétett jegyzék szerint február közepétől a vidéki oltóközpontok többségében is módosult a program, Nyárádszeredában
hétfőn, szerdán és pénteken 8–14 óra között, Marosszentgyörgyön hétfőn, kedden, csütörtökön,
szombaton 14 és 20 óra között, Marosszentkirályon kedden, szerdán, pénteken és szombaton 8–
14 óra között, Erdőszentgyörgyön hétfőn, szerdán
és szombaton 8–14 óra között, Szovátán hétfőn és
szombaton 8–14 óra között, Szászrégenben hétfőn,
kedden, csütörtökön és szombaton 14–20 óra között, Segesváron hétfőtől csütörtökig 14–20 óra
között, Nyárádtőn hétfőn, szerdán, csütörtökön és
pénteken 14–20 óra között, Dicsőszentmártonban
hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 9–15 óra
között, Marosludason hétfőn, szerdán, csütörtökön
és pénteken 9–15 óra között, Radnóton hétfőn,
szerdán, pénteken és szombaton 8–14 óra között,
Nagysármáson kedden és szombaton 8–14 óra között, Görgényszentimrén kedden, csütörtökön és
szombaton 8–14 óra között, Dédán kedden, szerdán és szombaton 8–14 óra között lehet oltásra jelentkezni.

Fotó: Maros Megyei Rendőrfelügyelőség

Február 18-án, pénteken a reggeli órákban Bözödön kaszkadőrmutatványnak is beillő baleset
történt. Erdőszentgyörgy irányába
tartott az a 78 éves férfi, aki vezetés közben Bözödön elvesztette
uralmát a jármű fölött, több hídfőnek ütközött, majd egy ingatlan
kerítésének csapódott. A baleset
körülményeit vizsgálják, az
ügyben bűnügyi dossziét nyitottak. A járműben egyedül utazó
gépkocsivezetőt fejsérüléssel szállították kórházba az erdőszentgyörgyi mentősök. Az önkéntes
tűzoltók a tűzmegelőzési és mentési munkálatokat látták el, a helyi
rendőrök helyszíni vizsgálatokat
végeztek – tudtuk meg a Maros

Megyei Rendőrfelügyelőség sajtóosztályától.
Hamis hajtásival bukott le
Február 18-án éjjel a marosvásárhelyi közúti rendőrség a Mihai
Viteazul utcában igazoltatott egy
44 éves járművezetőt, aki hamis
hajtási jogosítványt mutatott fel. A
szlovák hajtási engedélyek mintájára hamisított okmányról hiányoztak a biztonsági elemek, az
ellenőrzés nyomán pedig kiderült,
hogy a férfi nem rendelkezik egyetlen járműkategóriára érvényes hajtási igazolvánnyal sem. Az ügyben
vezetői engedély nélküli vezetés a
közutakon, okirat-hamisítás és
hamis okmány használata miatt indult büntetőeljárás. (pálosy)

A Mihai Eminescu Házban kialakított oltóközpont

Fotó: Nagy Tibor

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1524. sz., 2022. február 19.
Nagy József Levente

Kórházi elégia
hárman vagyunk összesen
mi ketten és egy halott
állunk s nézzük csöndesen
mit belőle meghagyott
a lélek és test ura
arca szép mint Istené
bár csak bomló textúra
szól az angyal s int felé
segíts emeld elviszem
ez lezárt ügy így vagy úgy
nem szól érte rekviem
és nincs többé visszaút
készülj érted is jövök
huss! az angyal elrepült
a még van s már nincs között
huzat fodroz lenge tüllt
s ami fájt áld megaláz
a földi lét mámora
kín borzongás meg a láz
vele együtt száll tova
ablak előtt nyárfasor
az illata nyers fanyar
valaki jön átkarol
lefektet és betakar
a szemében szánalom
van-e esély csöpp remény
ott hever az ágyamon
félig megírt költemény
idegpályák vérkörök
sodra feszül árad zúg
föld alatt az ég fölött
álom a cél vágy az út
gépek csövek huzalok
ima kétség átok hit
lebegek jaj! zuhanok
kezem fogja bátorít
aztán ő is itt hagyott
félek félek nyafogom
és egy kósza csillagot
gyújt a sötét plafonon
végül minden csendesül
itt még vagy már odaát
messze közel legbelül
hallom Isten sóhaját

200 évvel ezelőtt, 1822. január 22-én született Pesten ifj. Markó Károly festőművész, id. Markó Károly festő legidősebb fia. 1836-ban kezdte meg tanulmányait a bécsi akadémia tájképfestészeti
osztályán. 1838-ban költözött Pisába apja meghívására, innentől az ő oldalán nyert kiképzést Firenzében. Édesapja festészeti irányához hű is maradt mindvégig. Firenzében Obolensky orosz
hercegnő lányait is tanította, később az ő meghívására tette át lakhelyét 1885-ben Moszkvába, miután felesége meghalt. 1891-ben hunyt el. Tekintettel arra, hogy neve apjáéval azonos, festményein a Carlo nevet használta.

Csütörtök a múzeumban #6

Kalandozások a helyi
művészetben és történelemben

Ismét megszervezi a Maros Megyei Múzeum hagyományossá váló,
Csütörtök a múzeumban című eseménysorozatának soron következő
rendezvényét, amely a múzeum ajánlata a látogatási időn kívüli tartalmas szabadidős programra: az intézmény legújabb történeti és
művészeti időszaki kiállításainak titkait az e heti és a jövő heti, február 24-i Csütörtök a múzeumban tematikus tárlatvezetésein ismerhette, valamint ismerheti meg a közönség.

Eugen Gâscă festménye

A múlt csütörtökön a múzeum várbeli kiállítóterének földszintjén Oniga Erika,
a Művészeti Osztály muzeológusa és Sárándi Tamás, a Történeti Osztály muzeológusa tartott magyar nyelvű tematikus tárlatvezetést az Időkapszula mint a közösségi emlékezet jelképe című kamarakiállításon, február 24-én, jövő csütörtökön
17 órától pedig a Kultúrpalota második emeletén Cora Fodor művészettörténész,
a Maros Megyei Múzeum kutatója tart román nyelvű tárlatvezetést az Eugen Gâscă
időszaki kiállításon (meghosszabbított látogatási idő április 29-ig). Jegyárak: 16
lej (felnőttek); 8 lej (nyugdíjasok): 4 lej (tanulók, diákok).
A rendezvényen való részvételhez előzetes bejelentkezés és belépőjegy szükséges. Foglalni a pr@muzeulmures.ro e-mail-címen vagy a 0749-912.992-es telefonszámon lehet a rendelkezésre álló helyek számának függvényében (15
személy/vezetés). Jegyek vásárolhatók online a múzeum weblapján vagy személyesen az esemény helyszínén, a rendelkezésre álló helyek számának függvényében.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Kalandozások a helyi művészetben és történelemben
hosszúságú helyen, a közbelső főfalba, az
utolsó pincebejárótól jobbra, körülbelül egy
méternyi távolságra helyezték el az 1 méter
hosszú, 80 cm széles és 60 cm magas, kolozsvári (magyarvistai) fehér homokkőből készült alapkövet. A kőből kivésett mélyedésbe
egy rézhengerbe illesztett üveghengerben helyezték el az iratokat és érméket. A tárgyi emlékek teljes épségben megmaradtak. Ezek
közül a legfontosabb az alapkőletétel pergamenre (kutyabőrre) írt okmánya.
Az Eugen Gâscă-kiállítás
Az Eugen Gâscă munkássága előtt tisztelgő kiállítás a művész eredeti alkotásait szeretné újra időszerűvé tenni. A tartalmas
retrospektív tárlaton a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeumnak adományozott képek
kapnak fő hangsúlyt, de bemutatnak az ország más múzeumai és műgyűjtői által nagylelkűen kölcsönadott munkákat is. A kiállítás

látogatási idejét 2022. április 29-ig meghoszszabbították.
Eugen Gâscă témájukban kevésbé változatos, mára ikonikussá vált munkái hideg vagy
meleg szürkékkel átitatott kék alapként jelennek meg, amelyekben a modulált vonalakkal
ábrázolt emberi és természeti jelenlét a maga
lényegében és egyszerűségében, állapotának
meghitt kifejeződéseként jelenik meg. A
címek is tömörek, alapvető érzések, érzelmek, magatartások és kapcsolatok általános
meghatározásaiként hatnak: Nyugalom, Szerelem, Barátság, Virág, Domb, Az ember,
Tánc, Mérhetetlen, Nyárfák stb. A korlátozott
színskála a kék iránti vonzalmat tükrözi, és
kitűnően kifejezi a művész nyilatkozatában
is kiemelt lényegre való törekvést: „A kék
egész életemben kedves volt számomra, és
természetes volt, hogy egyszerűségem egy általános kék tónus felé irányult... a téma által
megkövetelt, vagy inkább az engem uraló
egyszerűsítési igyekezetben” – áll a múzeum
közleményében. (Knb.)

Ifj. Markó Károly: Kútnál (1881)

(Folytatás a 3. oldalról)
A tárlatvezetéseken a SARS-CoV-2 vírus
ellen beoltott személyek vehetnek részt a második dózis felvétele után számított 10 nap elteltével, valamint a koronavírus-fertőzésen
átesett személyek az átesést bizonyító (legkevesebb 15, legtöbb 180 nap régiségű) igazolvánnyal.
Az események teljes időtartama alatt a
maszk viselése, valamint az 1,5 m távolság
betartása kötelező. A maszknak fednie kell a
szájat és az orrot.
Időkapszula mint a közösségi emlékezet
jelképe – kamarakiállítás
Marosvásárhelyen a közoktatás több száz
éves múltra tekint vissza. Az 1556-os kolozsvári országgyűlésen az erdélyi oktatás egyik
iskolahelyiségéül a marosvásárhelyi Ferencrendiek elhagyott kolostorát jelölték ki. Az iskola élén mindig képzett, általában külföldi

egyetemet végzett tudós rektorok álltak. A
rendszerváltás után, 1994-ben indították újra
a református oktatást, majd 2000 szeptemberétől a Marosvásárhelyi Református Kollégium önálló intézménnyé vált. A
2005/2006-os tanévtől kezdődően beszüntették a román osztályokat és ismét magyar oktatási intézménnyé vált.
Az egyházi és világi elöljárók jelenlétében
1908. szeptember 10-én megtartott ünnepélyt
az elöljárósági gyűlések jegyzőkönyve részletesen ismerteti. A szokástól eltérően az
alapkőletétel nem előzte meg a tényleges
építkezést, hiszen az esemény napján az új
épület Bolyai tér felőli homlokzata már elérte
a második emeleti szintet, a Bolyai utcára
néző szárnyán szeptember elsejétől a fedélszéket rakták, a jobb oldali szárny fala pedig
többnyire elérte a második emeletet. A régi
bentlakás épületétől számított mintegy 20 m

Meghirdette pályázatát a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem

Drámapálya 2022
Ez évben is kiírta immár hagyományosnak is mondható
pályázatát a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Teatrológia Tanszékcsoportja, amely
Drámapálya 2022 címmel hirdette meg íróversenyét a következő kategóriákban:

1. Dráma/Jelenet – egy- vagy
többfelvonásos drámával vagy egy
jelenettel lehet pályázni;
2. Színházi élménybeszámoló –
egy színházi előadásról vagy online
színházi élményről készült személyes hangvételű beszámolót várnak;
3. Drámaismertető – olvasmányt
feldolgozó személyes hangvételű
írásokat várnak a pályázóktól,
olyan drámaszövegről, amit szívesen látnának színpadon.
A felhívásra fiatalok írásait, pályaműveit várják két korcsoportban
(14-17 és 18-26 évesektől).
A jeligés pályázatot az életkor
megjelölésével kérik elküldeni
2022. április 15-ig, a saját nevet
nem tartalmazó, csatolt Worddokumentumként, a dramapalya4@gmail.com címre vagy postán
a
következő
címre:

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Magyar Művészeti Kar, teatrológia szak, Köteles Sámuel utca 6.
szám, 540057 Marosvásárhely. A
postán leadott pályázathoz kérik
mellékelni jeligével ellátott, zárt
borítékban a nevet és az elérhetőséget.
A legjobb szövegek szerzői
könnyített felvételt nyernek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
teatrológia alapképzésére (2022ben és a következő években) vagy
a drámaíró magiszteri képzésre
(2023-ban és a következő években). A nyertes szövegeket közlésre ajánlják a Látó és Játéktér
folyóiratok számára, valamint felolvasást és kiértékelő beszélgetést
szerveznek számukra színészhallgatók és színházi szakemberek
részvételével.
Az eredményhirdetésre és mindkét korcsoport díjazására ez év májusában kerül sor. További
információk a teatrológia – dramaturgia szak Facebook-oldalán vagy
a dramapalya4@gmail.com címen
– áll az egyetem pályázathirdetésében. (Knb.)

Ifj. Markó Károly: Tájkép

Életrajzi könyv jelent meg Kertész Mihályról,
a Casablanca rendezőjéről
Kertész Mihály – Egy filmes élet címmel hunyt kutatója, Balogh Gyöngyi szerepét a könyv
könyv jelent meg a filmtörténet legendás megszületésében – ő volt Kertész magyarországi vomagyar–amerikai alkotójáról, a Casablanca natkozású fejezetének szakmai lektora.
Barkóczi Janka, a Filmarchívum filmtörténésze elrendezőjéről.

A Nemzeti Filmintézet (NFI) és az Osiris kiadó
által gondozott életrajzi kötet Kertész (Curtiz) magyarországi és hollywoodi munkásságát egyaránt bemutatja és bepillantást nyújt magánéletébe is.
„Amikor két évvel ezelőtt elkezdtük újraszervezni
az intézetet, azt a célt tűztük ki, hogy a magyar filmművészetet és -művészeket ismertté és elismertté tegyük itthon és külföldön. Ezt szolgálja a könyvkiadás
is, a Kertész-könyv a Magyarok a világ filmgyártásában című sorozat első kötete” – mondta Pál Ákos, az
NFI vezérigazgatója a Filmarchívum épületében tartott szerdai bemutatón. Az Oscar-díjas Michael Curtiz,
azaz Kertész Mihály (1886-1962) életét Alan K. Rode
amerikai filmtörténész, filmes kurátor, a film noir kutatója írta; az első, amerikai változat 2017-ben jelent
meg. A szerző feldolgozta a rendező kevéssé ismert
korai éveit, a mintegy ötven filmet jegyző magyarországi karrierjét, és feltárta, miként alakította Kertész
az európai némafilm első időszakát, mielőtt 1926-ban
az Egyesült Államokba emigrált.
„Számításaim szerint Curtiz legalább 180 filmet
rendezett, alakja mára a hollywoodi folklór tárgyává
vált. Megteremtette saját imázsát, és miközben érzékeny művész volt, körömszakadtáig harcolt elképzelései
megvalósításáért”
–
fogalmazott
videóüzenetében Rode.
Ráduly György, a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum igazgatója kiemelte a Filmarchívum tavaly el-

mondta, hogy a filmes pályafutását 1912-ben kezdő
Kertész nevéhez fűződik mások mellett A tolonc
(1914), amely Jászai Mari egyetlen fennmaradt filmje,
ugyanabban az évben ő készítette a Bánk bán első
(néma)filmes adaptációját is. Utóbbi elveszett, Kertész legtöbb magyarországi rendezésével együtt.
Torma Galina filmtörténész arról számolt be, hogy
nemrég előkerült néhány filmtörténeti jelentőségű,
eredeti kameranegatív az NFI – Filmarchívum igazgatóság raktárából, és ezekből egy eddig elveszettnek
hitt filmriportot sikerült rekonstruálni 1918 szeptemberéből. A margitszigeti tüzérnapról készült híradás
különlegessége, hogy néhány snitt erejéig maga Kertész Mihály is feltűnik benne, épp rendezés közben
látható.
Kertészt négyszer jelölték Oscar-díjra, 1944-ben a
Casablancáért el is nyerte a legjobb rendezőnek járó
elismerést. További ismert filmjei közé tartozik a
Yankee Doodle Dandy (1942), a Mildred Pierce
(1945), a Fehér karácsony (1954) vagy az Elvis Presley főszereplésével készült King Creole (1958).
Rendkívül termékeny alkotó volt, 1933-ban hét filmet
rendezett.
A Warner stúdiónál töltött huszonhét éve alatt kalandfilmeket, westerneket, musicaleket, háborús eposzokat, történelmi filmeket, horrorfilmeket,
romantikus filmeket, melodrámákat, vígjátékokat és
film noir remekműveket egyaránt készített.

Nagyszeben forradalmi napjairól készül mozifilm
Szeben ‘89 címmel mozifilm
készül a romániai kommunista rezsimet megdöntő forradalom valós eseményei
alapján Tudor Giurgiu rendezésében, román–magyar koprodukcióban, a Nemzeti
Filmintézet (NFI) támogatásával.

Az 1989-es sorsdöntő eseményeket feldolgozó Szeben ‘89 címmel
készülő koprodukció gyártására
123,6 millió forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet –

olvasható az NFI MTI-hez szerdán
eljuttatott közleményében. Mint
írják, a Szeben ‘89 egy kevésbé ismert történetet elevenít fel az erőszakos polgári zavargások kaotikus
napjairól, amelyek véres összetűzéshez vezettek a hadsereg és Ceauşescu elnyomó szervei, a Milícia
és a Securitate, a titkosrendőrség
között.
A készülő film felidézi, amikor a
gyilkosságokért felelősnek tartott
„terroristák” hajszája során pánik és
zűrzavar támad a városban. Senki-

ben nem szabad megbízni és bárkiből lehet ellenség.
Tudor Giorgiu rendezőként és
producerként is számos sikeres filmet jegyez és több magyar filmben
is részt vett már korábban koproducerként (Aglaja, Spirál).
A Szeben ‘89 főbb szerepeiben
Alex Calangiu, Ionuţ Caras, Leonid
Doni, Nicu Mihoc és Cristi Popa
mellett Bíró József, Dimény Áron
és Deák Zoltán is látható lesz. A
film operatőre Alexandru Sterian.
A Libra Films (producer: Oana

Giurgiu, Tudor Giurgiu), valamint a
Mythberg Films koprodukciójában,
Berger József producer vezetésével
készülő Szeben ‘89-ben kiváló magyar filmesek vesznek részt, vágója
Lemhényi Réka, zenéjét Cári Tibor
szerzi – áll a közleményben.
Mint írják, a romániai forgatás
februárban kezdődik, majd a vágás,
a teljes hangi és képi utómunka, a
VFX, valamint a zeneszerzés is Magyarországon lesz.
A Nemzeti Filmintézet fő törekvései között szerepel a nemzetközi

koprodukciók ösztönzése és támogatása. 2020 januárja óta 15
nemzetközi koprodukcióban megvalósuló mozifilm kapott NFI-támogatást, köztük a Mrs. Harris
Goes to Paris (angol–magyar) Lesley Manville, Isabelle Huppert és
Lucas Bravo főszereplésével, továbbá a Hétköznapi kudarcok
(cseh–magyar–olasz–szlovák) Kerekes Vicával és A fekete pók
(svájci–magyar) Gera Marinával és
számos magyar filmes közreműködésével.
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16 előadás a tavasz első hónapjában

A Tompa Miklós Társulat márciusi műsorrendje
Közzétette márciusi műsorrendjét a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. Az intézmény 2021-2022-es, 77. évadának
produkciókban gazdag első tavaszi
hónapjában sor kerül bemutatóra és
vendégjátékra is, március folyamán
az alábbi repertoár szerinti előadásokat tekintheti meg a színházszerető
közönség.

Március 2., szerda 18:00 óra. Henrik Ibsen:
A nép ellensége.
Március 3., csütörtök 18:30 óra. Dálnoky
Réka-Székely Csaba-Elise Wilk: Nem történt
semmi. Ballada a #metoo mozgalom témájára. A Yorick Stúdió és a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház közös produkciója. Rendező: Sebestyén Aba. Kisterem. Az előadást
16 éven felülieknek ajánlják.
Március 5., szombat 18:00 óra. Henrik
Ibsen: A nép ellensége. Színmű. Rendező:
Keresztes Attila. Nagyterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják.
Március 7., hétfő 18:00 óra. Molnár Ferenc-Kellér Dezső-Zerkovitz Béla: A doktor
úr. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes Attila.

Ifj. Markó Károly: Olasz táj (1873)

Nagyterem. Az előadást 14 éven felülieknek
ajánlják.
Március 8., kedd 18:00 óra. Molnár Ferenc-Kellér Dezső-Zerkovitz Béla: A doktor
úr.
Március 9., szerda 18:30 óra. Dálnoky
Réka-Székely Csaba-Elise Wilk: Nem történt
semmi.
Március 11., péntek 18:00 óra. Molière:
Scapin furfangjai. Intrikus komédia. Rendező: Albu István. Nagyterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják.
Március 12., szombat 18:30 óra. Dosztojevszkij – Crane: Karamazovok. Színmű.
Rendező: Albu István. Kisterem. Az előadást
12 éven felülieknek ajánlják.
Március 14., hétfő 18:30 óra. Bartis Attila:
A nyugalom. Dráma. Rendező: Radu Afrim.
Kisterem. Az előadást 18 éven felülieknek
ajánlják.
Március 16., szerda 18:30 óra. Olt Tamás:
Abszint. Derűs zuhanás sanzonokkal. Rendező: Olt Tamás. Kisterem. Az előadást 14 Ifj. Markó Károly: Vihar előtt
éven felülieknek ajánlják.
Március 19., szombat 18:30 óra. Pozsgai Rendező: Harsányi Zsolt. Kisterem. Az előZsolt: Liselotte és a május. Tragikomédia. adást 12 éven felülieknek ajánlják.
Március 27., vasárnap 18:00 óra – Bemutató előadás. Henrik Ibsen: A vadkacsa.
Színmű. Rendező: Keresztes Attila. Nagyterem. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Március 28., hétfő, 18:00 óra. Henrik
Ibsen: A vadkacsa.
Március 29., kedd 18:00 óra. KeresztesSzabó-Demény-Apostolache: Egy római tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes
Attila. Nagyterem. Az előadást 16 éven felülieknek ajánlják.
Március 29., kedd 18:30 óra. Are We
Human Or Are We Dancers? – Az M Studio
vendégelőadása. Táncelőadás. Koncepciókoreográfia: Ioana Marchidan. Kisterem. Az
előadást 14 éven felülieknek ajánlják.
Március 31., csütörtök, 18:30 óra. Boris
Vian: Piros fű. Tragikomikus emlékutazás.
Rendező: Fehér Balázs Benő. Kisterem. Az
előadást 12 éven felülieknek ajánlják.
A hatályban lévő intézkedések értelmében
a színház épületébe a 12 év feletti személyek
a következő, névre szóló, dátummal ellátott
dokumentumok egyikének felmutatásával
léphetnek be: SARS-CoV-2 elleni, QR-kóddal ellátott oltásigazolással (melynek érvé-

Az előzetesen március 5-21-re
tervezett európai koncertturné
2022 őszére halasztódik

Sting – My Songs
Az érvényben lévő egészségügyi korlátozások miatt Sting My
Songs című európai koncertturnéjának eredetileg március 5-től 21-ig
tartó fellépései az idei év őszén kerülnek megrendezésre – tájékoztattak a héten a szervezők. A korábban megvásárolt jegyek az alábbiakban
felsorolt
időpontokon
automatikusan
megőrzik
érvényességüket. Abban az esetben, ha a jegytulajdonosok az új időpontban megszervezésre kerülő koncerten nem akarnak vagy nem tudnak részt venni, legkésőbb 2022. március 17-én 23 óra 59 percig a
www.iabilet.ro/retur címen keresztül kérvényezhetik a jegyár visszatérítését. Jegyekkel kapcsolatos további kérdésekkel kérik, hogy forduljanak a szervező Backstage Production céghez az
office@backstage-events.ro címen.
Ami az erdélyi, valamint magyarországi olvasókat érdekelheti,
Sting kolozsvári, eredetileg március 15-re tervezett koncertje ez év
szeptember 30-án kerül megrendezésre a BT Arena sportcsarnokban,
a Budapest Arénában eredetileg március 16-án sorra kerülő koncert
őszi dátuma egyelőre kérdéses, a debreceni, Főnix Arénában március
17-ére tervezett koncertet pedig szeptember 29-ére halasztották.
Egyéb, a Sting-turnéval és jegyekkel kapcsolatos információért a
szervezők kérik, látogassanak el a www.Sting.com oldalra.

Támogatók:

nyessége a teljes oltási program befejezésétől
számított 10 nap után kezdődik); 72 óránál
nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 fertőzésre
vonatkozó RT-PCR teszteredménnyel; 48
óránál nem régebbi, a SARS-CoV-2 fertőzésre vonatkozó igazoltan negatív gyors antigénteszt-eredménnyel; a SARS-CoV-2
fertőzésen való átesésről szóló igazolással
(amely a megfertőződéstől számított 15. nap
és 180. nap közötti periódusban érvényes); 90
napnál nem régebbi, a szervezetben igazoltan
jelen lévő SARS-CoV-2 fertőzésre vonatkozó
antitestteszt-eredménnyel.
A járvány terjedésének megfékezése érdekében a nézők az előadások teljes ideje alatt
kötelesek maszkot viselni, illetve csak a kijelölt székeket foglalhatják el, betartva az előírt
távolságot.
Jegyek és bérletek személyesen kizárólag
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárában válthatók (nyitvatartás
hétfőtől péntekig 9:00-18:00 óra között, tel.
0365-806.865), a helyszínen előadás előtt egy
órával, valamint online a https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun honlapon. Az
előadásokra érvényesek a tavalyi évad szabadbérletei,
előzetes
helyfoglalással.
(Knb.)
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Csoma tárlat
hely szellemének puritán, ártatlan tisztaságát.
A nehezen megközelíthető, kietlen vidék
távol tartotta a turistákat, akik csak a század
második felében kezdték megközelíteni a vidéket, megjelenésükkel visszafordíthatatlan
csapást mérve a hely kulturális és környezeti
adottságaira egyaránt. Az akkori Kalkutta
nyomorát napjainkban már csak a szeméthegyek, füst és szmog mérhetetlen tömege

haladó munkákat a zsűri nem válogatja be a
kiállítás/katalógus anyagába!
5. A benevezést a szervezők kizárólag csak
a teljesen kitöltött adatlap és az alábbi technikai feltételeknek megfelelően fotózott mű
DIGITÁLIS beküldése esetén tekintik érvényesnek:
– a digitális kép fájlmérete nem haladhatja
meg a 15 MB-ot
– csak tömörítetlen .jpg formátum elfogadott, 300 dpi felbontásban
– a kép hosszabbik oldala minimum 4000
pixel kell legyen

múlja felül. Napjaink utazója, turistája TávolKeleten Nyugat szeméthegyeivel szembesül.
Bármennyire is mélyek a kulturális, nyelvi,
mentalitásbeli szakadékok köztünk, egy
dolog mindnyájunkat összeköt, ami nem más,
mint a szemét.
Jelen kiírás a fogyasztói társadalmunk által
kitermelt társadalmi és ökológiai katasztrófa
aktuális és jövőbeli helyzetére reflektál. A
hazai és nemzetközi művészeti szcéna már
régóta reagál az egyre növekvő globális problémákra, az ökológiai krízisre, viszont a téma
aktualitása mind globális, mind lokális szinten – sajnos – napjainkban sem veszített erejéből.
Magyarországon a Kőrösi Csoma Sándor
emlékére épült Sztúpa a környezetért vállalt
emberi felelősségünk jegyében született meg.
A Sztúpa felszentelésekor a dalai láma a környezet szennyezése ellen így nyilatkozott:
„Légy gyengéd a Földhöz! Cselekednünk
kell, míg nem késő.”.
3. A benevezett alkotások nem lehetnek két
évnél régebbiek.
4. A műalkotások mérete ne haladja meg a
70x70 cm-t. Az ezeket a paramétereket meg-

Az adatlap megtalálható a Kovászna Megyei
Művelődési Központ honlapján (www.kultkov.ro) vagy Facebook-oldalán, illetve közvetlenül kitölthető a következő linken:
https://forms.gle/9fFT5aETHGM85X6d7
Az online adatlap kitöltését követően kérjük küldjék be a mű digitális reprodukcióját
a cultcovasna@gmail.com villámpostacímre
2022. március 11., 12:00 (UTC+2) óráig. A
késve érkezett vagy a kiírásnak nem megfelelő alkotásokat nem tudjuk figyelembe
venni. Figyelem! Az előzsűrizés szakaszában
az eredeti alkotást nem kell postázni. Ellenkező esetben az eredeti műtárgyat nem áll
módunkban visszaküldeni.
6. A zsűri döntése nem felülbírálható, az
eredményről minden benevező a megadott
villámpostacímére legkésőbb március 17-ig
értesítést kap, a bejutott műveket várjuk a
gyűjtőhelyekre.
7. A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy
amennyiben a zsűri beválogatja a benevezett
művét, az eredeti alkotást az alábbi lehetőségek egyikén eljuttatja a szervezőknek. A második fázisba jutott munkákat az első szakasz
digitális nevezése során e-mailben elküldött

Pályázati felhívás
Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ,
Kovászna Város Önkormányzatával, a
Kovászna Városi Művelődési Házzal, a
kovásznai Kádár László Képtárral és a
Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési
Egyesülettel
együttműködésben,
Szemet-szemé(r)t címmel képzőművészeti pályázatot hirdet. Az alábbiakban a szervezők pályázati felhívását
közöljük.

A beérkező munkákat két forduló során bírálja el egy háromtagú szakmai zsűri: Vécsi
Nagy Zoltán művészettörténész, Kányádi
Iréne művészettörténész, a Partiumi Keresztény Egyetem előadótanára és Dimény András képzőművész. Első körben a tárlatra
bekerülő alkotások kerülnek kiválasztásra,
ezek egyúttal a kiállítás katalógusába is bekerülnek. A második fordulóban történik a
díjzsűrizés, amelynek során az alábbi elismeréseket osztják ki:
– a legjobbnak ítélt mű alkotója Szentimrei Judit-díjban részesül, a mű az Erdélyi Művészeti Központ gyűjteményébe kerül,
2023-ban egyéni tárlattal mutatkozhat be a
kovásznai közönségnek, valamint 1500 lej
pénzjutalmat kap.
– a meghirdetett tematika szellemiségét
legjobban kifejező alkotás szerzője Kőrösi
Csoma Sándor-díjat kap, a mű pedig a Kovászna városi Kádár László Képtár anyagát
gazdagítja, a díjjal járó pénzjutalom szintén
1500 lej.
A megnyitóra április 21-én, csütörtökön
kerül sor a kovásznai Kádár László Képtárban.
1. A pályázat a Kárpát-medence képzőművészeinek szól, akik személyenként egyetlen
alkotással nevezhetnek.
2. A művészeket a Szemet-szemé(r)t tematikával, az alábbi hívó sorokkal szólítják
meg: „Mivel mindannyian ezen a kis bolygón
osztozunk, meg kell tanulnunk békében és
harmóniában élni egymással és a környezettel. Ez nem csak egy álom, hanem szükségszerűség.” (Tendzin Gyaco, a XIV. dalai
láma)
Kőrösi Csoma Sándor nehézségekkel teli
útja az európai ember képzeletében egy
többé-kevésbé mágikus Kelet képét adja.
Ladak és Zanszkár földrajzi adottságai Kőrösi Csoma Sándor idejében még őrizték a

Tizenkét filmet tűz műsorára a Re:Verzió
Újra elérhetővé válik a 18. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm
Fesztivál 12 filmje, amelyeket a hétfőn
kezdődő Re:Verzión láthat a közönség
március 27-ig a festival.verzio.org oldalon. A válogatásban Oscar-díjra jelölt
film, a 18. Verzió díjnyertes alkotásai,
valamint a legnépszerűbb tavaly bemutatott dokumentumfilmek szerepelnek
– közölték.

Személyesen Pécsen, az Apolló moziban,
Szegeden, a Megálló Közösségi Házban lehet
megnézni a Re:Verzió alkotásait.
Idén novemberben tartják a 19. Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivált, amelyre május 31-ig három kategóriában
lehet nevezni.
A Re:Verzió programjában szerepel a Tűzzel
írva (Writing with Fire) című dokumentumfilm, amely India egyetlen, dalit nők által vezetett lapjának újságíróit mutatja be, akik az
igazságért és igazságosságért folytatnak félelmet nem ismerő küzdelmet.
Elérhető a Verzió Legjobb emberi jogi filmjének választott Arica és a különdíjas Fivérek
(Brotherhood). A Kurázsi (Courage) három színész bátor kiállását és békés ellenállását követi
nyomon az elnökválasztás alatt zajló tüntetések
közben, és szubjektív nézőpontból láttatja a
mai Fehéroroszországot.
Rami Farah Az emlék a miénk (Our memory
belongs to us) című filmje három szír aktivista
találkozását mutatja be mintegy 10 évvel a szíriai forradalom után. Az alkotás betekintést
nyújt a szíriai helyzet összetettségébe, hogy a
békés felkelés miként fordulhatott át vérengző
háborúba.

Szerepel a programban a Százontúliak
(100UP) című dokumentumfilm, amely több
mint százéves embereket mutat be a világ különböző pontjairól. A film főszereplői az idő
megállíthatatlan múlása ellenére képesek
örömteli célokat tűzni maguk elé, egyfajta kulcsot adva a nézőnek a hosszú élet titkához.
A Négy évszak egy nap alatt (Four Seasons
in a Day) című film egy Írország és Észak-Írország között közlekedő kompról szól, bemutatva a Brexit-hangulatot – olvasható a
tájékoztatóban.
A Kertrendezés (Taming the Garden) története egy milliárdos politikus különösen romboló hobbijáról, illetve a mai grúz társadalom
szükségleteiről és értékrendjéről szól. A Beiskolázva (Hey! Teachers!) bepillantást enged
egy orosz kisvárosi középiskola életébe, ahova
két frissen diplomázott tanár érkezik Moszkvából.
A magyar filmek közül elérhető Bakony
Alexa Tobi színei című filmje, amely a tavalyi
Verzión a legjobb magyar filmnek járó díjat
nyerte el.
Halász László Ezt levezekelni nem lehet
című filmjében a nézők megismerhetik Vilmost, aki húsz évet ült börtönben emberölésért.
Miután rákot diagnosztizálnak nála, úgy dönt,
itt az ideje szembenézni a múltjával.
Szerepel még a műsorban Oláh Kata a Digitális nomádom című filmje, amely a tavalyi
Verzió legnézettebb alkotása volt.
A tájékoztató szerint a jegyeladásból befolyt
összeget a szervezők az Iskola Verzió és UniVerzió programok fejlesztésére fordítják, támogatva a dokumentumfilmek széles körű oktatási
célú felhasználását.

Ifj. Markó Károly: Folyóparton

űrlap nyomtatott változatával, keretezve
és/vagy kiállításra készen, biztonságos csomagolásban kérjük eljuttatni a szervezőkhöz
a megadott határidőig! A határidő után érkezett vagy nem kiállításra készen küldött alkotásokat nem áll módunkban keretezni,
kiállítani.
A művek leadása március 21-31. között
(hétfő-csütörtök) lesz lehetséges Marosvásárhelyen Nagy Dalma művésznőnél (1918.
December 1. út. 225/A szám), Kolozsváron a
Szabédi-emlékháznál (Lázár u. 30., 9-14 óra),
Csíkszeredában a Hargita Megyei Kulturális
Központban Botár Lászlónál (Temesvári út 4.
szám), Sepsiszentgyörgyön a Kovászna Megyei Művelődési Központnál (Szabadság tér
2. szám), Brassóban Csutak Levente műtermében (Hărmanului u.13/99. sz.).
A művek magyarországi leadási helyszíneiről az első forduló után értesítjük Önöket.
A postázási, szállítási cím: Centrul de Cultură al Judeţului Covasna, RO-520008,
Sfântu Gheorghe, Str. Libertăţii, nr. 2., jud.
Covasna, România. Postázás esetén a csomagra kérjük ráírni:
Kőrösi Csoma Sándor képzőművészeti pályázat
A küldemény kulturális célt szolgál, és
nem képvisel kereskedelmi értéket!
For cultural purpose only, no commercial
value!
A postai szállítás során való esetleges károsodásokért nem vállalunk felelősséget, és
nem áll módunkban helyrehozni/megtéríteni
ezen károkat.
8. A kiállított alkotásokat az alkotók felajánlhatják a kovásznai Kádár László Képtár,
illetve az Erdélyi Művészeti Központ javára,
ellenkező esetben a kiállítás lejárta és esetleges más helyszíneken való bemutatása után
(legkésőbb szeptemberben) visszaküldjük.
9. A tárlat szervezői fenntartják a kiállítás
rendezési jogát.
10. A résztvevők a nevezéssel automatikusan elfogadják a fent említett feltételeket, és
beleegyezésüket adják, hogy munkáik digitális fotóit a szervezők a későbbiekben felhasználhatják a Kőrösi Csoma Sándor tárlat
népszerűsítésére, illetve a díjak elnyerése esetén tudomásul veszik, hogy a díjazott alkotások a kovásznai Kádár László Képtár, illetve
az Erdélyi Művészeti Központ tulajdonába
kerülnek. Amennyiben gondja támad az adatlap kitöltésével és a digitális reprodukció beküldésével, forduljon bizalommal Konnát
Rita képtárvezetőhöz a +40-770-420.087-es
telefonszámon. (Knb.)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

7

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. február 18-i 54. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács 2022. február 24-i soros ülésének

NAPIRENDTERVEZETE
2022. február 18-án kelt
54. számú rendelet
a Maros Megyei Tanács nyilvános,
soros ülésének összehívásáról
A Maros Megyei Tanács elnöke,
figyelembe véve a Maros Megyei Tanács elnökének 2022. február
18-án kelt 53. rendeletét megbízatásainak az átruházásáról,
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134.
cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), a^1) és
a^2) pontja, a 135. cikkely, a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának előírásai alapján

elrendeli:
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. február 24-én 13:00 órára a Maros
Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási
Palota nagy gyűléstermébe.
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves
részét képező mellékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés
élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének,
a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak.
Az ELNÖK nevében
Kovács Mihály-Levente
ALELNÖK

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

MINDENFÉLE

Ellenjegyzi
Paul Cosma
FŐJEGYZŐ

munkát és bármilyen javítást. Hívja-

ket

javítok.

Tel.

0755-825-502.

(14962-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőszigetelést, tetőjavítást, manzárdkészí-

VÁLLALUNK bármilyen típusú tetőfedést, kisebb tetőjavítást, külső,
belső munkát 10% kedvezménnyel.
Tel. 0720-313-818. (14887-I)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,

-javítást,

bármilyen

építkezési munkát és sürgősségi javítást, meszelést. Készítünk kerítést,
kaput vasból. Nyugdíjasoknak 18%
kedvezmény. Tel. 0721-841-390, Miklós. (14843)

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át és szeretet.
Csak az hal meg, kit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.”

Fájó szívvel emlékezünk az ákosfalvi SZÖVÉRFI KÁLMÁNRA halálának 15. évfordulóján. Legyen

nak bizalommal. Tel. 0767-837-782.
(14836)

Az ELNÖK nevében
Kovács Mihály-Levente ALELNÖK

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon.
Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.
Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I)
MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-

1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának
elfogadására vonatkozik;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács és a Román Autósportszövetség
közötti együttműködési egyezmény megkötésének jóváhagyásáról, a Maros
megyei autósport rehabilitációjának érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet az örökbefogadó/örökbefogadó család utazási és szállásköltségeinek a fedezésére szánt összegek odaítélési módszertanának jóváhagyásáról egy más megyében élő gyermekkel való egyeztetési eljáráson
történő részvétel érdekében;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 22/2018. sz.
határozatának módosításáról, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint szervezési és működési
szabályzatának jóváhagyásáról;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet póttagok kinevezéséről az értékelőbizottságba a
Maros megyei inkluzív oktatási központok igazgatói és aligazgatói állásainak
betöltésére szervezett versenyvizsgák interjúira;
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a „Belső udvar kialakítása – beleértve a másodlagos és
fő kerítést – a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi Kórház
gyermekgyógyászati részlegénél” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
7. Határozattervezet a „Belső udvar kialakítása – beleértve a másodlagos
és fő kerítést – a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi
Kórháznál” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának
és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
8. Határozattervezet „A 151D jelzésű megyei út rehabilitációja Nyárádtő –
Ákosfalva, Maros megye” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról;
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
9. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

tést bármilyen anyagból, ácsmunkát.
Tel. 0749-922-637. (14956-I)

áldott a föld, ahol örök álmát
alussza! Nyugodjon békében! A
gyászoló család. (14907)

MEGEMLÉKEZÉS

Minden évben eljön a nap, ami a
szívünkben fájó emlék marad.
„Az emlékezéshez nem emlék,
hanem szeretet kell. S akit szere-

„Sohasem szűnik meg a hiányér-

Fájó szívvel emlékezünk és emlé-

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

zet, csak megtanulsz élni a tá-

keztetünk

a szeretett férj, édesapa, após,

tongó űrrel, amit maguk után
hagynak,

akik

Soha el nem múló szeretettel em-

Szeretettel

emlékezem

lékezünk február 19-én TÓTH

apámra, SEPSI GYÖRGYRE halá-

tünk, azt nem feledjük el.”

ILONÁRA halálának 9. évfordulóján. Emlékét örökké őrizzük egy

lának

harmadik

elmennek.”

id.

ASZALÓS

FERENCZRE halálának hatodik
évfordulóján. Szerettei. (mp.-I)

nagyapa, dédapa, az Elektromaros nyugalmazott dolgozója,
DÉNES GÁBOR

édesFájó szívvel emlékezünk február

évfordulóján.

19-én a drága jó gyermekre, testvérre és édesapára, BÖGÖZI

VÁLLALUNK ház körüli munkát, ke-

életen át. Két lánya, két veje,

Emléke legyen áldott, nyugalma

rítéskészítést, járólaplerakást, tetőké-

négy unokája, két dédunokája.

csendes! Baba. (p.-I)

szítést és más sürgős javítást. Tel.
0759-552-041. (14932)

Szívünk mély fájdalmával, de Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a drága jó férj, testvér, sógor, rokon, barát és
jó ismerős,
MIHÁLYKÓ LAJOS
életének 76., házasságának 51. évében, 2022. február 13-án türelemmel viselt, hosszas betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunkat 2022. február 16-án déli 12 órakor helyeztük
örök nyugalomra a római katolikus egyház szertartása szerint
a Szent Miklós-hegyi ravatalozóból a székelyudvarhelyi temetőben, szűk családi körben.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!
A gyászoló család. (14980-I)

életének 87. évében örökre megpihent.
Drága halottunk hamvait 2022.

CSABÁRA halálának 27. évfordu-

február 22-én, kedden 14 órakor

Emléke legyen áldott, nyugalma

lóján. Emléke legyen áldott, nyu-

a marosvásárhelyi katolikus te-

csendes! (14949)

galma csendes! Bánatos szívű

metőben a családi kriptába he-

édesanyja, testvére, Attila és

lyezzük

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
ELEGÁNS MAROSVÁSÁRHELYI ÉTTEREM hosszú távra
keres új PINCÉR, PINCÉRNŐ kollégát. Kiszámítható munkarendet,
jó fizetést, igényes munkakörülményeket ajánlunk. Részletekért hívja
a 0730-525-535-ös telefonszámot. (66297-I)
MAROSVÁSÁRHELYI CÉG HOLLANDIAI MUNKAPONTRA
alkalmaz ASZTALOST, ÁCSOKAT. Amit ajánlunk: 15 eurós órabér.
Tel. 0762-986-532. (22965-I)

leánya, Annamária. (-I)
Szomorú szívvel emlékezünk február 20-án MÁTYÁS ANNÁRA

dott, nyugalma csendes! Szerettei. (14954)

nyugalomra,

Megemlékező istentisztelet va-

ELHALÁLOZÁS

szül. Păcurar halálának hetedik
évfordulóján. Emléke legyen ál-

örök

unitárius szertartás szerint.

sárnap, február 27-én 11 órától az
unitárius templomban. Emléke

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
bátyánktól,
MORÉH GYULÁTÓL.
Ili és Öcsi. (p.-I)

legyen áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (14969-I)
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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
Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal
- 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között:
0736-883-110

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése

- 0740-083-077
- 0365/404-664

• Prefektúra

- 0265/266-801

• RDS–RCS

- 0365/400-401
- 0365/400-404

• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

- 0800-801-929
- 0265/929

• Delgaz Grid

- 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

- közönségszolgálat

- 0265/208-888

- központ

- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
• 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

KOBAK KÖNYVESBOLT

(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

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442
- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink
figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben,
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő
online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre.
Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között.

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám,
www.bookyard.ro

