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Awake Fesztivál

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,
FÉLÁRON!

Ismét a városban

Felújították
a bözödi unitárius
templomot

Alig két hete fejezték be a bözödi unitárius templom felújítását, erről számolt be lapunknak Fazakas Lajos
Levente esperes, lelkipásztor, aki elmondta: a magyar kormány támogatásának köszönhetően sikerült teljes
mértékben új köntösbe öltöztetni az
épületet.

____________2.
Az erdélyi színházi
Hollywood

Mindegyik ide elhozott előadás, performance, táncszínházi produkció – és
sorolhatnánk a színházművészetek
széles skáláját – megér egy külön
misét, és összességében mindegyik
kiadás is immár színháztörténeti momentummá vált.

Fotó: Nagy Tibor

Az Awake Fesztiválnak indulásakor, 2017-ben, a gernyeszegi
Teleki-kastély adott otthont. Sokan hasonlították a bonchidai
Electric Castle fesztiválhoz, hiszen mindkét esemény egy kastély területén, közvetlen közelében volt megszervezve. Tagadhatatlan, hogy az Awake-nek a kastély biztosított egy
hangulatot, annak ellenére, hogy soha nem számlált sok
résztvevőt a fesztivál, legalábbis nem annyit, mint az Electric
Castle vagy a Vibe.

Nagy-Bodó Szilárd

A szervezők akkor is és most is butikfesztiválként határozták meg,
azaz egy kisebb, családiasabb hangulatú rendezvényként. A járvány előtt
évről évre nőtt a kínálat mind zenei fronton, mind pedig a napközi tevékenységeket tekintve. 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt az
esemény, és tavaly egy „nomád” kiadást szerveztek, amikor is az Awake
beköltözött a marosvásárhelyi várba.
A fesztivál szerelmesei abban reménykedhettek, hogy a járvány lejárta
után az esemény visszaköltözik eredeti helyszínére, viszont csalódniuk
kellett, hiszen idén is – ezen a hétvégén – a várban szervezik meg.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Csiha Kálmán
nevét vette fel
a Kézdivásárhelyi
Református
Kollégium

...noha kétségtelen, hogy Csiha Kálmánra úgy is visszaemlékezhetünk,
mint a templom- és iskolaépítő püspökre, aki hivatalának tíz éve alatt
több száz egyházi épületet emeltetett,
aki újraindította az erdélyi református
felekezeti óvodai, iskolai és posztliceális oktatást.
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Ismét a városban
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Awake idei kiadásán fel lép többek között Koszika and the Hotshots, a Szempöl, Akua Naru – aki
2018-ban szintén színpadra lépett a fesztiválon –, a
Gramofone és még sokan mások. A zenei felhozatal
mellett a Vár sétányon street fooddal is várják az érdeklődőket.
A nappali idősávban pedig beszélgetésekre is sor
kerül, lesz például marosvásárhelyi fesztiválszervezők

találkozója, amelyen a Vibe csapatából is részt fognak
venni, de különböző tartalmakat is be fognak mutatni,
amelyek az Awake fesztivál gernyeszegi kiadásain készültek. Továbbá az Aranykakas újranyitásáról is szó
lesz az eseményen. Az előadások román nyelven zajlanak. Az Awake fesztivál részletes programját a
https://awakefestival.ro/blog/awake-presents-urbansummer-nights honlapon lehet megtalálni. Az eseményre a belépés ingyenes.
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ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,
szombat – vasárnap zárva. Tel. 0265/268-854.

Aláírta az államfő Daea
miniszteri kinevezését
Aláírta pénteken Klaus Iohannis államfő a Petre Daea
mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot –
jelentette be az Államelnöki
Hivatal.

Petre Daea pénteken 13 órakor
tette le az esküt a Cotroceni-palotában. A Szociáldemokrata Párt
(PSD) országos politikai tanácsa
szerdai ülésén úgy döntött, Petre
Daeát javasolja a mezőgazdasági
miniszteri tisztségre.

A PSD országos politikai tanácsának ülése után Marcel Ciolacu
pártelnök azt nyilatkozta, a testület
egyöntetűen támogatta, hogy Petre
Daea visszatérjen a kormányba.
Hozzátette, Daea – aki már volt az
agrártárca vezetője – tapasztalt politikus, ismeri a minisztériumot,
tudja, milyen problémákkal küszködnek a gazdák, és „jó hazafi,
akit nagyon kedvelnek a mezőgazdaságban tevékenykedők”.
A mezőgazdasági miniszteri
tisztség Adrian Chesnoiu lemondásával üresedett meg. (Agerpres)

Fotó: Nagy Tibor

Felújították a bözödi unitárius templomot

Jövő májusában szentelik újra
Alig két hete fejezték be a bözödi unitárius templom felújítását, erről számolt be
lapunknak
Fazakas
Lajos
Levente esperes, lelkipásztor,
aki elmondta: a magyar kormány támogatásának köszönhetően
sikerült
teljes
mértékben új köntösbe öltöztetni az épületet.

megyét alkotva ők lettek többen. Az
unitáriusok később újra visszafoglalják, de végül is 1668-ban Apafi a
reformátusok javára dönt. A vita
azonban ezzel nem fejeződik be. Az

unitáriusok még 1697-ben is próbálkoznak, hogy visszaszerezzék a
templomot, de nem sikerül. Végül a
templom nélkül maradt unitáriusok
fatemplomot építenek maguknak,

de az hamarosan leég. A helyébe
1732 körül ugyancsak fatemplomot
építenek, annak a templomnak is fatornya volt az 1790–1800-as évekből. A jelenlegi templomot 1810 és
1813 között építik, az első istentiszteletet 1813-ban tartották. A nyugati
homlokzati torony új, felirata szerint 1817-ben készült.
2006-ban és legutóbb 2010-ben

Vajda György
Érdekes története van a bözödi
unitáriusoknak. A krónikák lejegyzik, hogy a falut először 1566-ban
keltezett oklevélben Boezoed, majd
egy évvel később Bezeod néven
említik, ekkor már 19 kapuval jegyzik. A templomot először 1636-ban
említik az okiratok. Az akkor katolikusok által használt épület a XVI.
század elején épülhetett, valószínűleg egy korábbi helyén. Az egykori
késő gótikus templomot kőkerítés
vette körül, de ennek alig látszik valami nyoma. A középkorban tiszta
katolikus falu, a reformáció idején
átéli a nagy változásokat, és az unitárius vallásnál állapodik meg tartósabban. Az unitáriusoké lesz a
középkori templom is, mivel 1640ig az unitárius többség ad ehhez
jogot. Ennek ellenére a fejedelmi
biztosok a templomot átadják a reformátusoknak, azon a címen, hogy
Bözödújfalu reformátusaival egy

A felújított bözödi unitárius templom. A bejárat fölött a torony építésének éve

Fotó: Vajda György

végeztek állagmegőrzési javításokat. Az utóbbi esztendőben a tetőcserepeket forgatták meg, ki kellett
cserélni a cserépléceket és néhány
gerendát is. A megrongálódott külső
falat is ez alkalommal hozták
helyre. Mivel azonban nem volt alapos felújítás, az egyházközség elnyerte Magyarország kormánya
templomjavításra szánt programjának támogatását, így ezzel a pénzzel, a Maros Megyei Tanács, a helyi
önkormányzat, az amerikai testvérgyülekezet és a helyi egyházközség
tagjainak hozzájárulásával sikerült
befejezni a munkálatokat, és most
kívül-belül teljes pompájában várja
a híveket és a látogatókat a bözödi
unitárius templom. A felújítás
167.000 lejbe került, és egy helyi
vállalkozó munkáját dicséri, aki lokálpatriotizmusának köszönhetően
80.000 lejjel a piaci érték alatt vállalta el a munkát, és természetesen
helyi alkalmazottakkal is dolgozott.
A felújított templom újraszentelését jövő májusára tervezik,
ugyanis 2023-ban lesz 210 éve,
hogy a hívek használatba vehették
Isten házát, és ez alkalommal nagyobb ünnepség szervezését is tervezik – mondta az esperes, majd
hozzátette, hátramaradt a környék,
a templomudvar megszépítése, elrendezése is, amelyet szintén a közösséggel együtt tesznek majd
rendbe. A bözödi unitárius egyházközséghez mintegy 230 lélek tartozik. A faluban még mintegy 90
református, néhány katolikus, Jehova tanúja és ortodox vallású él.

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Az erdélyi színházi Hollywood

Vasárnap zárult a 29. Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál

Nem lehet a teljesség igényével írni a
Nagyszebeni Nemzetközi Színházi
Fesztiválról (FITS). Szakmabelinek és
laikusnak sem. Mert lehetetlen összefoglalni néhány sorban mindazt, ami
ilyenkor nyáron, immár huszonkilenc
éve történik e fesztiválon, a szászok
egykori székvárosában. Mindegyik ide
elhozott előadás, performance, táncszínházi produkció – és sorolhatnánk
a színházművészetek széles skáláját
– megér egy külön misét, és összességében mindegyik kiadás is immár
színháztörténeti momentummá vált.

Vajda György
Jövőre a FITS 30 éves.
Az ember életében ez a legkreatívabb életkor, ami mögött már van tapasztalat és kellő
lendület a felhalmozott tudás kamatoztatására. Valószínűleg így van ez e fesztivállal is,
ahova nem csak a szakmabelieknek „kötelező” elmenniük, hanem a színházkedvelő,
„mezítlábas” nézőknek is. A nagyszebeni
fesztivál nemcsak az értők, értelmezők, átértékelők, kritizálók, megélők és túlélők, játszók, rendezők és a színház bűvkörében élők
számára kínál élményt, feltöltődést, hanem
bárkinek, aki ilyenkor végigsétál Hermannstadt központjában, a színházzá alakított tereken, vagy jegyet vált és belép az ilyenkor
színházművészeti produkciók által belakott
helyiségekbe. Egynapos látogatóként megpróbáltam önmagamnak megfejteni, hogy mi

Teatro per Caso: Fehér hattyúk

a titka ennek a kitartó –
szervezés szempontjából
kolosszus – vállalkozásnak, amelyet Constantin
Chiriac, a szebeni Radu
Stanca Állami Színház
igazgatója 1993-ban indított útjára. Dokumentumfilm is készült már e
jelenségről. A Moldvából
Erdélybe került színész
(1980-ban végezte Jászvásáron színművészeti tanulmányait) saját bevallása
szerint csak ideglenesen
választotta Nagyszebent.
Aztán maradt, doktorált, és
Nagy-Britanniában, majd
az Amerikai Egyesült Államokban kulturális menedzsmentet tanult. És egy
nagyot gondolt. Olyat talált
ki és működtet, amely ma
joggal nevezhető Kelet-Európa (ha nem Európa) legnagyobb színházi fesztiváljának. Természetesen e
munkában a három évtized
során több százan segítet- Konstancai Ovidius Egyetem: Shakespeare-szobrok múzeuma – rendező Mihai Mălaimare
ték. A statisztikák szerint
A város s ennek központja – az egykor ott jászületéséhez kétségtelenül hozzájárult az
10 nap alatt mintegy 70 ország 3300 művésze
fordul meg közel 600 eseményen. A 200 fős lakó szászok által épített impozáns épületei- Európa kulturális fővárosa rangot 2007-ben
szervezőstáb mellett 600 önkéntes is jelen vel – méltó díszletet kínál egy ilyen fesztivál- elnyert pályázat is. De nem csak a külsőségek
van, egyebek mellett a távoli Japánból és más, hoz. Az 1990-es évek elején elhanyagolt számítanak, hanem a politikai, önkormánykülsejű történelmi városrész arculatának új- zati akarat, a tapasztalat és a sok munka,
több tízezer kilométerre levő országokból.
amelynek gyümölcsét nem csak e cím jelentette, hanem az a mentalitásváltás, amelyet e
siker generált. És amelyhez kétségtelenül
hozzájárult a nemzetközi fesztivál is. A fesztivál a fővárosi rangot követően Nagyszeben
(kulturális) védjegyévé vált. A minőségi kulturális kínálat, az egyediség, az ötletesség, a
mindegyre megújuló kínálat mindig vonzó.
Nem csak a kultúrafogyasztók, hanem a támogatók számára is.
Nem túlzás Cannes, Hollywood és a filmszakma megannyi világszemléjének helyszínéhez hasonlítani ezt a várost. Még akkor is,
ha Erdélyben nincs tétje a jelenlétnek. De
bármelyik más rangos nemzetközi színházi
fesztivál helyszínét is megemlíthetnénk. Nem
véletlen a példa, hiszen a Los Angeles-ihez
hasonlóan itt is van, és minden évben a világon elismert színházi szakemberek nevével
bővül a hírességek sétánya. A névtáblák nyomot hagynak a jelenben a jövőnek. Olyan
emberek emlékét örökítik meg, akik már ott
vannak a kulturális galaxisban. És eljöttek
Nagyszebenbe, mert rangot jelent számukra
ott lenni, jelezni, emléket hagyni. A szakmai
jelenléten, a kortárs színházművészetek fórumain, műhelytalálkozóin túl a fesztiválnak
különleges hangulata van a laikusok számára
is. Az utcai forgatagban nem számít, hogy
milyen nemzetiségű, anyanyelvű és kulturális
közegből való vagy. Észre sem vehetők az
egykori szász patríciusok házán vagy a középületen elhelyezett – a román nemzeti kultúra
ébredésének időszakát jelző – emléktáblák.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Vasárnap zárult a 29. Nagyszebeni Nemzetközi Színházi Fesztivál
(Folytatás a 3. oldalról)
Nem messze Gheorghe Lazăr, a román nacionalizmust fellendítő Erdélyi Iskola tagja
egykori köztéri szobrától – amelyet az 1990es évek utáni térrendezéskor eltávolítottak –,
a múzeumalapító Samuel von Brukenthal
szobra szemlélte némán a történteket, és ezúttal senkit sem zavart jelenléte. A színház
egyetemességének olvasztótégelye magával
ragadó. És ehhez hozzájárul az is, hogy a
meghívott színházi produkciók által minden

évben valami újat, mást próbálnak bevetni a
szervezők. Az idén úgy tűnt, hogy a látványszínház, az utcai performance, a mozgásszínházi produkciók és a cirkuszi mutatványok
uralták a tereket. Nem véletlenül, hiszen az
idei rendezvény egyik újdonságaként az európai kortárs cirkuszi és utcaszínházi hálózat,
az Artcen és a Circostrada nemzetközi fejlesztési osztály koordinátora, Stephane Segreto-Aguilar – aki június 30-án online
bekapcsolódott a szebeni előadásbörze ta-

nácskozásába – bejelentette, hogy a fesztivált
befogadták a 127 tagot számláló hálózatba,
így a Radu Stanca Nemzeti Színház is immár
partnerként vállalta el a hálózat szakterületén
több esemény szervezését. (A Circostrada
2003-ban jött létre az utcai, szabadtéri színház és a kortárs cirkuszművészeti forma népszerűsítéséért, támogatásáért.)
A múlt vasárnap zárult rendezvény tíz
napja alatt 80 helyszínen több mint 800 programot lehetett követni. A színházi előadások
mellett koncertek, cirkuszi mutatványok, konferenciák, könyvbemutatók, névtáblaavató (a
hírességek sétányán) és sok más esemény tarkította a kínálatot. 75 országból több mint
3500 résztvevője volt a fesztiválnak. Naponta
85.000-en vettek részt az eseményeken az elő-

adótermekben és szabadtéren. És ami újdonság volt, online felületeken élőben lehetett követni az előadásokat. A TikTokon 150.000-en,
a fesztivál mobilalkalmazásán 10.000-en, a
honlapon keresztül 70 ezren kapcsolódtak be
az eseményekbe. A FITS Talk csetvonalon az
idén 20.000-en léptek be, az Instagramon
50.000-en rendszeresen üzentek és követték a
videófelvételeket, a Facebookon pedig
600.000-en követték a fesztivált. Kell-e ennél
meggyőzőbb érv arra, hogy az életben legalább egyszer el kell jutni a Nagyszebeni
Nemzetközi Színházi fesztiválra?
A harmincadikat 2023. június 23. és július
2. között szervezik, valószínűleg a jubileumnak köszönhetően még gazdagabb programkínálattal. Addig is: egy évig tartó vastaps!

Batucada de Murcia & Carnival Group de Alicante: Karneválra készülődve

Teatru Masca: Exodus – rendező Mihai Mălaimare

Aerial Strada utcai légtornászok (Spanyolország és Argentína): Sylphes

Újabb szakmai díj a Tompa Miklós Társulatnál

Uniter-gála 2022
Amint arról korábbiakban röviden, illetve egy véleménycikk keretében is beszámoltunk,
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának két tagja a romániai színházi élet legjobb alkotásainak járó díjátadó gálán egy szakmai, illetve egy közönségdíjat kapott. Mindezt megelőzte az idei Magyar Színházak 34. Kisvárdai Fesztiváljáról elhozott két
díj – az új vígjátéki átjárások megteremtéséért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata A doktor úr című előadásáért kapott díjat, valamint az ugyanezen produkcióban nyújtott virtuóz színészi játékáért Galló Ernő kapott elismerést a magyarországi színházi szemlén.
A július 4-én, hétfőn, Besztercén megrendezett Uniter-gálán a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat László Csaba színművész vehette át a Radu Afrim által jegyzett Grand Hotel
Retromadár című előadásban a Szilveszter Zita szerepében nyújtott alakításáért.
László Csaba a díj átvételekor köszönetet mondott színészkollégáinak, a Tompa Miklós
Társulat műszaki személyzetének, illetve a marosvásárhelyi közönségnek.
– Gratulálok minden jelöltnek, köszönöm a jelölést és főként a díjat. Köszönöm a színház
vezetőségének, és hálával gondolok Radu Afrimra, amiért megírta számomra a Zita szerepét.
A díjamat a Tompa Miklós Társulat-beli kollegáimnak dedikálom, mind a műszaki, mind a
művészi személyzetnek. Ez a díj a marosvásárhelyi közönség díja is – mondta a színművész,
majd magyarul tette hozzá: – Legyen ez egy életműdíja a szüleimnek: László Károlynak és
Rózsának. Köszönet mindenért, köszönöm szépen mindenkinek.
„László Csaba Szilveszter Zitája pedig a játék motorja; az alakítás szinte esszenciálisan
sűríti a környezetét finom erőszakkal maga alá gyűrő nő alakjához (vagy képzetéhez?) tapadó
karakterjegyeket. És nemcsak sűríti, de lehengerlő humorral karikírozza, ironizálja is, miközben László Csaba összességében mégis olyan természetesen szólal meg, hogy már-már
meg is feledkezem arról, hogy nem színésznőt látok a szerepben” – írta az előadásról Urbán
Balázs (Szárnyaló emlékek – Színház Folyóirat, 2022.02.05.)
A szakmai díj mellett a gála keretén belül ismertették a népszerűségi díjak nyerteseit is.
Az online leadható közönségszavazatok alapján a legjobb rendezés kategóriában Fehér Balázs Benő, a Laboda Kornél – Barcsai Bálint – Fehér Balázs Benő: Piros fű című előadás
rendezője, a társulat új tagja kapta.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közleményében külön gratulál a Debütdíj kategóriában kiérdemelt közönségdíjért Oláh Réka díszlettervezőnek, aki a Tompa Miklós Társulat
több előadásának alkotófolyamatában is közreműködött. (Knb.)

László Csaba

Támogatók:

Fotók: Vajda György
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Csiha Kálmán nevét vette fel a Kézdivásárhelyi Református Kollégium
Nem Marosvásárhelyen és nem is Maros
megyében történt ugyan, de bizonyára sokunk számára tartalmas és elégtételt adó hír,
hogy egy június közepi, hármas ünnepség keretében leleplezték dr. Csiha Kálmán néhai
püspök mellszobrát a Kézdivásárhelyi Református Kollégium udvarán – annak a rangos
oktatási intézménynek az udvarán, amely
azon dátumtól kezdve a templom- és iskolaépítő erdélyi püspök nevét viseli. És noha
kétségtelen, hogy Csiha Kálmánra úgy is
visszaemlékezhetünk, mint a templom- és iskolaépítő püspökre, aki hivatalának tíz éve
alatt több száz egyházi épületet emeltetett, aki
újraindította az erdélyi református felekezeti
óvodai, iskolai és posztliceális oktatást, aki
annak idején azt nyilatkozta, hogy „ha elvették mindenünket, és nem akarják visszaadni,
akkor építünk helyettük másakat”, aki nyugdíjas éveiben a világ szórványmagyarságának
(és nem csak) vándorprédikátoraként járta az
országokat, és csak nyaranta engedett meg
magának egy kis pihenést a barantói kúriában, a sok küzdelem után visszaszerzett szülői házban, számunkra, marosvásárhelyiek
számára ő leginkább mégiscsak Kálmán
bácsi, a Kistemplom örökké mosolygó, lexikális tudással bíró, mindig kedves és közvetlen lelkipásztora maradt, akinél gyerekek
százai konfirmáltak a legvadabb diktatúra
idején is.
Kézdivásárhelyen az említett szobor leleplezésekor hármas ünnepséget tartottak június
12-én: három intézmény újult meg a magyar
kormány támogatásával, ezek avatója, átadása zajlott – a templom külső megújulása
mellett megszépült a gyülekezet tulajdonában
lévő óvoda épülete, valamint a Kézdivásárhelyi Református Kollégium egy újabb épületszárnnyal gazdagodott, amelyben néhány
osztályterem mellett egy modern tornacsarnok is helyet kapott. És amint említettük, a
kollégium udvarán kapott helyet dr. Csiha
Kálmán mellszobra is, akinek a nevét ezentúl
az iskola is büszkén viseli. Az ünnepségen
sajnos nem lehettünk jelen, jelen volt viszont
Kiss Gábor, az Erdélyi Református Egyházkerület sajtós munkatársa, aki beszámolt az
eseményről. Az alábbiakban az ő, reformatus.ro című honlapon megjelent, Kilépni a
névtelenségből – Csiha Kálmán néhai püspök
nevét vette fel a Kézdivásárhelyi Református
Kollégium című írását közöljük.
A hálaadássorozat a templomban kezdődött, ahol Kató Béla püspök hirdette az igét a
Zsolt 34,2 alapján. Prédikációjában a hálaadás
fontosságára hívta fel a figyelmet, amely ezen
a napon különösen aktuális, hiszen a régi kutakat sikerült feltölteni, és új kutakat is ásott
a kézdivásárhelyi gyülekezet. A püspök hangsúlyozta, hogy az öröm nem egy emberé, nem
valakinek a magánügye, hanem azt közösség-

ben kell megélni, hiszen a dicsőítés, az öröm,
a hálaadás a maga természeténél fogva közösségi meghatározottság. Ezt érzi a zsoltáros is,
ezért követ el mindent annak érdekében, hogy
a hálaadásba, az örömbe, a dicsőítésbe az
egész gyülekezetet bevonja: „érezzétek és lássátok hogy jó az Úr.”
Az istentisztelet keretében köszöntötte a
gyülekezetet Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának
főosztályvezetője, aki hangsúlyozta, hogy aki
templomot épít, az iskolát is épít, közösséget
és közösségi intézményt épít. A főosztályvezető hangsúlyozta, hogy a kézdivásárhelyi
közösség mindig újjá tudta építeni a közösséget és a hozzá tartozó intézményeket. Múltunk, jelenünk és jövőnk egyaránt Isten
kezében van, akitől azt is megtanultuk, hogyan kell és hogyan érdemes építkezni.

„(…) minden mindennel összefügg. A
templom az iskolával, a múlt a jövővel, az
elődök emlékezete az utókor felemelkedésével. Mi itt, a jelenben egyetlen dolgot tehetünk: múltból merítve jövőt építünk, és Csiha
Kálmán így válik múltból jövővé. Töltsük hát
be a tereket: a templom tereit, az óvoda tereit,
a kollégium tereit. Imával, gyermekzsivajjal,
hittel és erővel. Ezek vagyunk mi, ez a mi közösségünk. Építjük a házat és őrizzük a várost! Mert velünk van Isten, és együtt
vagyunk, egymásért” – zárta beszédét Brendus Réka. Fejér László Ödön szenátor üzenetét
Dávid
Sándor,
az
RMDSZ
kézdivásárhelyi szervezetének elnöke olvasta
fel.
Az ünnepség az óvoda udvarán folytatódott, ahol Szegedi László Tamás, az Erdélyi
Református Egyházkerület püspökhelyettese

Fotó: Kiss Gábor

elmondta, hogy gyermekeink az anyaszentegyházban vannak a legnagyobb biztonságban, majd megáldotta az óvoda épületét.
Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere beszédében megköszönte a magyar kormány bőkezű támogatását, és arról
biztosította a gyülekezetet, hogy minden tevékenységükben partner lesz az önkormányzat. Az óvoda udvarán a gyerekek adtak elő
ünnepi műsort, majd megtekintették a felújult
épületet.
Az iskola udvarán Farkas Ferenc, a Kézdivásárhelyi Református Kollégium igazgatója
kezdte az ünnepi beszédek sorozatát, aki felvázolta az iskola történetét. Kiemelte, hogy
régi álom valósul meg azzal, hogy egy sportteremmel bővül az iskola, valamint új osztálytermekben tanulhatnak majd a gyerekek.
Elmondása szerint azzal, hogy az iskola felveszi néhai Csiha Kálmán püspök nevét,
kilép a névtelenségből.
Kiss Imre, Kovászna megye főtanfelügyelője beszédében hangsúlyozta, hogy a névválasztással az iskola a névadó szellemi
öröksége előtt tiszteleg. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke szerint minden iskola egy bástya az erdélyi magyarság
számára, valamint jelzés is, hogy itt a jövőnek építenek. Szentgyörgyi Zsombor nyugalmazott kézdivásárhelyi lelkipásztor arra
emlékezett, hogy az iskolaalapítás ötlete alulról jövő kezdeményezés volt, amelyet Csiha
Kálmán püspök felkarolt és támogatott, mára
ez az iskola pedig kivívta helyét az erdélyi iskolarendszerben.
Ruszka Sándor kézdivásárhelyi lelkipásztor Csiha Kálmán püspököt méltatta, valamint személyes élményeit is felelevenítette a
néhai püspökről. Nagy Attila, Csiha Kálmán
vejének köszöntője után Kató Béla püspök
szólt a népes ünneplőkhöz, hangsúlyozva,
hogy, bár elvették a református egyháztól a
szászvárosi kollégiumot, a későn született
kézdivásárhelyi kollégium annál értékesebb
ma a református egyház számára.
Az ünnepség zárásaként leleplezték Csiha
Kálmán püspök mellszobrát, Vetró András
szobrászművész alkotását. Az iskola ajándékot is kapott, Szegedi László püspökhelyettes
az elnéptelenedett Nagynyulas református
templomának harangját adományozta az intézménynek. Az ünnepségsorozaton közreműködött a kollégium zenekara, a Mákvirág
néptáncegyüttes. (Knb.)

6 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA

________________________________________________ 2022. július 9., szombat

Kezdődik a beiratkozás a felvételire a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen
Az egyetem Magyar Művészeti Karán
július 18-án kezdődik a felvételi az alap- és
a magiszteri képzésekre; a beiratkozásra és
az intenzív felkészítő hétre július 11-e és
15-e között kerül sor. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Magyar Karán július
11-től a következő szakokra lehet jelentkezni:
Alapképzés. Színház- és előadóművészetek szakterület: színész (osztályvezetők:
Tompa Klára, Bokor Barna), bábszínész
(osztályvezetők: Máthé Rozália, Bonczidai
Dezső), teatrológia (osztályvezető: Boros
Kinga).
Film és média szakterület: audiovizuális
kommunikáció: forgatókönyv- és reklámírás, média szak (osztályvezető: Jakab
Tibor). Zene szakterület: zene (osztályvezető: Buta Árpád).
Magiszteri képzés. Színház- és előadóművészetek szakterület: színművészet (osztályvezető: Sebestyén Aba). Teatrológia.
Impresszárió (osztályvezető: Pál Attila).
Film és média szakterület: művészetek és
új média (osztályvezető: Monory-Mész

András). Zene szakterület: korszerű zenei
koncepciók (osztályvezető: Elekes Márta).
Látványtervező szak alapképzésen a 2023as tanévben indul.
Az egyetem oktatói a soron következő
hét folyamán ingyenes online felvételi felkészítőt tartanak, a színi honlapján közölt
beosztás szerint. A felvételizők egyetlen beiratkozási díj ellenében párhuzamosan több
szakra is jelentkezhetnek: az oktatók fontosnak tartják, hogy olyan képlékeny területen, mint a művészet, minden hallgató
saját képességeinek és igényeinek megfelelő képzésben bontakozhasson ki. A felvételin zajló szoros verseny és a szakok
közötti rugalmas átjárás biztosítja, hogy a
végzettek több mint kilencven százaléka a
szakmában helyezkedik el diplomázás után.
További információk az egyetem honlapján, illetve az egyetem hirdető felületein találhatók (www.szini.ro, www.uat.ro).
További elérhetőségek: 0265-266281 (telefon/fax), e-mail: uat@uat.ro, székhely: Köteles Sámuel utca 6. szám, Marosvásárhely.
(Knb.)

Rómeó és Júlia

Fotó: Vajda György

Nemzetközi fesztiválokon és a Maros-parton a marosvásárhelyi színisek
A Nagyszebeni Nemzetközi Színházfesztivál után
Kisvárdán volt látható a végzős színisek Félelemkeresők című előadása, de a marosvásárhelyi Vibe
Fesztiválon és Craiován is felléptek, illetve fellépnek a Művészeti Egyetem hallgatói.

Nemzetközi siker a másodéves magiszteri színészosztály
Félelemkeresők című nonverbális előadása. Balázs Zoltán
rendezésében a Grimm-mesékben rejlő nyers erő és kiterjedt
fantáziavilág kel életre a színpadon, feledhetetlen élményt
nyújtva a nézőknek. A Nagyszebeni Nemzetközi Színház-

Félelemkeresők

Fotó: Rab Zoltán

fesztivál közönsége június 26-án Nagyszebenben állva tapsolta meg a produkciót, amelyet a végzős színészosztály ezt
követően Magyarországon adott elő július elsején, a Magyar
Színházak 34. Kisvárdai Fesztiválján. Az előadásban András
Gedeon, Adorjáni Nagy Zoltán, Barti Lehel András, BecseyImreh Noémi, Jancsó Előd, Kovács Kata Milla, Pascu Tamara, Vajda Boróka, Vincze Erika másodéves magiszteri
színész szakos hallgatók, valamint Bajkó Edina m.v. láthatók.
Múlt szombaton a Marosvásárhelyen szervezett Vibe Fesztiválon is lehetett találkozni a Művészeti Egyetem hallgatóival. A másodéves bábszínészosztály produkciója Vásári
játékok címmel volt látható a Maros-parti helyszínen. Az előadás minden korosztálynak szól, felbukkan benne Pulcinella,
a vásári hős, aki Olaszországból érkezett hozzánk. A zenével,
tánccal és sok humorral fűszerezett előadást Bonczidai Dezső
rendezte. Szintén a Vibe-on tartott workshopot B. Fülöp Erzsébet színművész, a Művészeti Egyetem színészmesterségtanára a színészi munka gyakorlati oldala iránt
érdeklődőknek.
Románia legrangosabb, pályakezdő rendezőket bemutató
showcase-fesztiválján, Craiován a TNT (Theater Networking
Talents) keretében látható ma, július 9-én, szombaton a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem hallgatóinak előadása, az
Ahogy tetszik, Szilvay Máté rendezésében. A Bocsárdi László
osztályában tavaly rendező szakos vizsgaként született produkcióban marosvásárhelyi színisek, Adorjáni Nagy Zoltán,
Boros Bence, Drunek Sára, Göllner Boróka, Karsai Dóra, Kaszás Csenge, Kovács Kata Milla, Nagy Norbert, Németh
Kristóf, Szabó Fruzsina, Tamás Csanád, Varsányi Szabolcs,
Vlasich Máté játszanak.
A fesztiválszereplések mellett a színin javában készülnek
a felvételire, hétvégenként online és személyesen is zajlanak
felvételi konzultációk, az egyetem weboldalán feltüntetett
program szerint. (Knb.)

Július 10–17.

24. Marosszéki népzene- és néptánctábor – Jobbágytelke
Július 10-én, holnap kezdetét veszi az
egyik legrégebbi és legnevesebb hazai folkesemény, az immár 24. alkalommal sorra kerülő jobbágytelki néptánctábor. A Marosszéki
népzene- és néptánctábor nevet viselő, egy
hétig tartó rendezvénysorozatot a marosvásárhelyi Folk Center Alapítvány szervezi, a
táborban családias, erdélyi hangulatú, falusi
környezet várja az oda érkezőket. A marosszéki tánchagyományokra, népzenére, népszokásokra, kézművesörökségre épülő
eseménysorozaton a vidék hagyományos
szellemi és tárgyi kultúrájával ismerkedhetnek meg a résztvevők. A szervezők nagy szeretettel várnak egyedülállókat, párokat,
csoportokat, korhatár és előképzettség nélkül.
A néptánctábor programajánlatát az alábbiakban olvashatják.
Táncoktatás: péterlaki és nyárádmagyarósi
táncokat tanít naponta haladóknak László
Csaba, Gáspár Beáta, László Zsolt és László
Bartha Ildikó. Ínyenc táncoktatás: zselyki
táncokat tanít esténként haladóknak Kádár
Elemér. Nyárádmenti táncokat tanít naponta
kezdőknek Fazakas János Fazi és Molnár Rozália. Népdaloktatás: marosszéki énekeket
oktat Kásler Magda. Zeneoktatás (hegedű,

brácsa, bőgő), szakirányító Sinkó András. Zenélnek: péterlaki zenészek, a Magos zenekar,
az Öves együttes, adatközlők. Gyermekfoglalkozások is lesznek. Táncház minden este,
fellépnek hagyományőrző együttesek, adatközlő zenészek, táncosok és énekesek. Meghívottak: adatközlő táncegyüttesek. Neves
szakemberek tartanak néprajzi előadásokat.
Hagyományos népi mesterségek, helyi kéz-

műves foglalkozások és falusi tevékenységek
bemutatása (szalmafonás, kalapvarrás, kovácsolás, tehénfejés, aratás, kenyérsütés). A faluban, illetve a környéken néprajzi
gyűjtőmunkára is lehetőség nyílik. Fotókiállítás Csiszár Aladár emlékére. Néprajzi filmek vetítése. Vetélkedők. Falumúzeum.
Színes, szórakoztató kiegészítő programok.
Kirándulás az esztenára, találkozás a pászto-

rokkal, tábortűz. Folkkocsma élő muzsikával.
Meglepetések.
Szolgáltatások: napi háromszori étkezés
(vegetáriánus étrend is); elszállásolás sátorban (ha hoznak magukkal), üres házaknál
(díjszabás ellenében); melegvíz-szolgáltatás;
orvosi felügyelet.
Szabadon választható programok
– lovaglás, szekerezés, íjászat
– fürdés (a szovátai Medve-tóban, a Nyárádban, a nádasi tóban)
A világjárványra való tekintettel a táborban
a részvétel mindig csak az éppen hatályban
lévő rendelkezéseknek megfelelően történhet, ami változtatásokra vagy akár a tábor lemondására is kényszerítheti a szervezőket.
Ezért az érdeklődők gyakran látogassanak el a honlapra, ahol megtudhatók az éppen
aktuális korlátozások!
A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát, minden javaslatot, ötletet szívesen
fogadnak.
Szervező: Folk Center Alapítvány
Levélcím: P-ţa Victoriei nr 19/11, Ro540029 Târgu Mureş
E-mail: office@folkcenter.ro
www.folkcenter.ro
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Több mint 150 ezer magyar kimaradhat
a romániai népszámlálásból
Továbbra is lassan halad a
romániai népszámlálás második, személyes lekérdezésen alapuló szakasza, és így
akár több mint 150 ezer magyar is kimaradhat a népszámlálásból – figyelmeztettek a cenzussal kapcsolatos
tudnivalókat ismertető és a
lakosságnak magyar nyelvű
segítséget nyújtó, a kolozsvári Közpolitikai Elemző Központ Egyesület által indított
Nepszámlálás.ro honlap működtetői.

A közlemény szerint bő egy héttel a népszámlálás tervezett vége
előtt a statisztikai intézet által becsült lakosság mintegy egynegyede
még nincs regisztrálva. A jelentős
magyar lakosságú megyék helyzete is kedvezőtlen: Kolozs megyében 29, Szatmárban 24,
Marosban 23, Biharban 19, Szilágyban 18, Hargita megyében 17,
Kovászna megyében pedig a feltételezett lakosság 16 százalékát nem
sikerült lekérdezni eddig.
A magyarlakta települések hatékonyságát elemezve megállapították, hogy akár több mint 150 ezer
magyar kimaradhat az idei nép-

számlálásból, amennyiben nem sikerül javítani az összeírás ütemét.
Alapvetően a nagyobb városokban,
de sok faluban is gond van, olyan
helyeken is, ahol számottevő a magyar lakosság száma és aránya. A
jelentős magyarlakta városok
közül a következők állnak gyengén: Temesvár (46 százaléka a becsült lakosságnak nincs még
„megszámolva”), Kolozsvár (38),
Marosvásárhely (32), Gyergyószentmiklós (30), Csíkszereda
(28), Szatmárnémeti (28), Arad
(26), Brassó (24), Nagyvárad (23)
– írta közleményében a Népszámlálás.ro csapata.
Arra kérik a magyar lakosságot,
hogy legyenek együttműködők a
számlálóbiztossal. Fogadják abban
az esetben is, ha már részt vettek
az önkitöltéses szakaszban, illetve
hívják fel telefonon, amennyiben a
kérdezőbiztos nem találta őket otthon, de hagyott kopogtatócédulát.
Akik még nem vettek részt a népszámláláson, ezt jelezhetik az
RMDSZ megyei, területi szervezeteinél, hogy értesítsék a lakcímüknek
megfelelő
körzet
számlálóbiztosát – hívta fel a figyelmet a munkacsoport. Hozzáteszik:

a hét végétől újabb lehetőség is nyílik a regisztrálásra, a statisztikai intézet ugyanis újra összeírópontokat
nyit azokon a településeken, ahol
ezt az önkormányzatok igényelték,
és ott a számlálóbiztos helyben rögzíti az adatokat.
A kérdőíveket mindenkire vonatkozóan töltsék ki, akik a háztartásban éltek 2021. december 1-jén:
gyerekekre, felnőttekre, idősekre
és azokra is, akik éppen nincsenek
otthon, vagy ideiglenesen külföldön tartózkodnak. Arra is vigyázzanak – és ezt mindenképpen
ellenőrizzék is –, hogy mindenkinek helyesen legyen beírva az etnikuma, az anyanyelve és a
felekezeti hovatartozása – figyelmeztetett a Népszámlálás.ro közleménye.
Romániában július 17-én ér
véget a népszámlálás hagyományos, személyes megkereséses időszaka, amelynek során azokat
keresik fel a számlálóbiztosok,
akik nem vagy hiányosan töltötték
ki interneten a cenzus kérdőívét a
március 14. és május 27. közötti
online önkitöltéses szakaszban.
(MTI)

Augusztusban szervezik meg a Double Rise fesztivált

Augusztus 11. és 13. között
szervezik meg Torockón a 6.
Double Rise összművészeti
fesztivált,
amely
a
könnyűzene mellett nagy
hangsúlyt fektet a népzenére
– jelentették be csütörtökön
Kolozsváron a szervezők.

Gondi Mátyás fesztiváligazgató
elmondta, hogy a tavalyi kényszerszünet után, amit a koronavírusjárvány okozott, reményeik szerint
az idén sikerül az eddigi legjobb
fesztivált megszervezni. Közölte,
a cél továbbra is az, hogy a fesztivál minél több helyen jelenjen meg
a település utcáin, és minél több
udvart lakjanak be. A programból
az idén sem hiányzik a színházi,
közéleti, irodalmi és sporthelyszín.
Bejelentette, hogy a nagyszínpad
mellett lesz kisszínpad is, amelyen
elsősorban erdélyi zenekarok lépnek fel. „Büszkék vagyunk, hogy
az idén ezt meg tudtuk szervezni”
– mondta Gondi Mátyás.
Mihály Gergő, a fesztivál új főszervezője elmondta, hogy az
előző években jó szervezőcsapat
kovácsolódott össze, és reményét
fejezte ki, hogy az idei év lesz az,

amikor ennek a gyümölcsét learathatják.
Berecz István, a Folkudvar házigazdája örült, hogy a Double Rise
fesztivál volt az első seregszemle,
amely a mainstream zenét helyezi
ugyan a középpontba, viszont
egyenrangú műfajként tekint a hagyományos műveltségre, a táncos és
a zenei anyanyelvünkre, aminek Erdély a szíve. „Öröm látni, hogy Erdélyben és a világon szerteszét újra
meg tudják találni ebben az anyanyelvben a szórakozást, és ezen keresztül olyan közösségi együttlétet,
ami jóval több mint szórakozás” –
mondta Berecz István.
Vajas Albert, a Tokos zenekar
vezetője a népzenei programokat
ismertetve elmondta, hogy az idén
Berecz István fog táncot tanítani.
Ebben az évben sikerül bevonni az
erdélyi amatőr táncegyütteseket is
a Folkudvar programjába, Kádár
Ignác fog mesterkurzust tartani
számukra. Fellépnek adatközlő
népzenészek is, akik az idén Palatkáról, Kalotaszegről és Szászcsávásról
érkeznek.
Ellátogat
Erdélybe egy 15 fős népzenei csoport Kárpátaljáról, akik a Kallós

Zoltán népzeneiskola és a kárpátaljai népzeneiskolák közötti
együttműködés eredményeként jöhetnek. Lesz mesemondás és minden este két koncert. Fellép többek
között a Muzsikás, a Heveder, a
Kedves, a Tokos zenekar, de moldvai zenekar is lesz a hajnalig tartó
táncházban.
Ifj. Vidnyánszky Attila rendező
elmondta, hogy a beregszászi színházat képviseli, amely tagjainak
többsége a háború miatt Budapesten él. Nehéz helyzetük ellenére jelezni akarják, hogy nem fogja
életüket megváltoztatni ez a szörnyű helyzet, ezért a fesztiválon bemutatják A helység kalapácsa című
produkciót. Hozzátette, ő ennek a
létrejöttében segíti őket. Ez nem a
megszokott darab lesz, hanem inkább a több évtizede a fennmaradásáért küzdő színházról és annak
színészeiről szól – hangsúlyozta.
A fesztivál címe arra utal, hogy
a Kolozsvártól mintegy 60 kilométerre, festői környezetben fekvő településen a hajnali napfelkelte után
a Székelykő sziklatömbje mögött
egy időre eltűnik, majd újra felkel
a nap. (MTI)

Felmérés: a britek több mint háromnegyede helyesli
Johnson lemondását

A brit választók több mint
háromnegyede helyesli, hogy
Boris Johnson lemondott a
kormányzó Konzervatív Párt
vezetői tisztségéről.

Johnson csütörtökön jelentette
be távozását, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai miatt saját kormányának és
pártjának magas beosztású képviselői is folyamatosan követelték lemondását. A lépéssel megszűnik
Johnson miniszterelnöki tisztsége
is, de a kormányfő bejelentette,
hogy utódja megválasztásáig ellátja hivatali feladatait.
A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov csütörtök este ismertetett friss
felmérésében közölte: a 2062 felnőtt brit bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálat azt mutatta ki,
hogy a választókorú britek 77 százaléka helyesli Johnson távozását
a Konzervatív Párt és a kormány

éléről, és mindössze 12 százalék
helyteleníti a miniszterelnök lépését.
Az országos átlagon belül a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt támogatóinak 93 százaléka
nevezte kedvező fejleménynek
Johnson távozását, de a kormányzó
Konzervatív Párt szavazótáborának 66 százaléka is úgy vélekedett
a YouGov-felmérésben, hogy
Boris Johnson helyesen döntött,
amikor bejelentette lemondását.
A konzervatív szavazótáboron
belül is csak 23 százalék azoknak
az aránya, akik szerint Johnson
rossz döntést hozott.
A csütörtök este ismertetett felmérésben a YouGov a távozó kormányfő munkájának értékelésére is
felkérte a résztvevőket.
A válaszadók mindössze 5 százaléka jelölte be azt a válaszlehetőséget, hogy Johnson „nagyszerű”
miniszterelnök volt, 17 százalék

jónak, 18 százalék átlagosnak minősítette tevékenységét, 19 százalék ugyanakkor gyengének, 36
százalék pedig „rettenetesen rossznak” minősítette Johnson kormányfői teljesítményét.
A cég egy külön, a Konzervatív
Párt tagsága körében elvégzett felmérésben kimutatta azt is, hogy a
lehetséges utódjelöltek közül Ben
Wallace jelenlegi védelmi miniszter támogatottsága a legmagasabb
a párton belül.
A jelenlegi szabályozás alapján
az utódjelöltek mezőnyének kialakulása után az alsóházi konzervatív
frakció szavazássorozatot kezd, és
az ennek végén talpon maradó
utolsó két jelölt közül – ha egyikük
sem lép vissza a másik javára – a
Konzervatív Párt 160 ezer regisztrált tagja választhatja ki postai szavazással Boris Johnson utódját, aki
az Egyesült Királyság következő
miniszterelnöke is lesz. (MTI)
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Nyaralás az első
korlátozásmentes nyáron
A romániai alkalmazottak fele
megy idén nyaralni, a tavalyinál kisebb vagy legfeljebb
azzal megegyező költségvetésből – derül ki a BestJobs
felméréséből.

A világjárvány kitörése óta ez az
első korlátozásmentes nyár, de a lakosság nyaralási terveit most a növekvő infláció és a megélhetési
költségek általános emelkedése befolyásolja. A felmérés arról tanúskodik, hogy a szabadságra készülők
31 százaléka a tavalyival megegyező büdzsét szán az üdülésre, 19
százaléka 30-50 százalékkal csökkentette a költségvetést, 41 százalék
pedig úgy gondolja, hogy idén többet fog költeni, mint tavaly. A BestJobs marketingigazgatója, Ana
Vişian elmondta, míg tavaly a pandémia befolyásolta a románok nyaralási terveit, most a gazdasági
helyzet jelenti a kihívást, amely
nyomást gyakorol a nyaralási költségvetésre. „A szabadság és a kikapcsolódás azonban feltétlenül
szükséges a mentális egészséghez
és a kiégés megelőzéséhez, különösen az elmúlt két év után, amikor a
társadalmi érintkezés és az utazás
korlátozott volt. Ezeket az igényeket nem szabad figyelmen kívül
hagyni, és a munkáltatóknak biztosítaniuk kell azt, hogy a munkavállalók
elegendő
szabadidővel
rendelkezzenek” – magyarázta Vişian. A BestJobs által megkérdezett
romániai munkavállalók mintegy
35%-a azt állítja, hogy nem maradtak szabadnapjai a tavalyi évről. További 31%-uknak kevesebb mint 10
szabadnapja maradt tavalyról, 16%-

uknak 10 és 20 között van a megmaradt szabadnapok száma, 7%uknak pedig még 20-nál is több nap
áll rendelkezésére tavalyról. Mindezek ellenére a válaszadóknak csak
26 százaléka mondta azt, hogy 10nél több szabadnapot vesz ki egyszerre idén, 47%-uk 5-10 napot
venne ki, 8%-uk pedig kevesebb
mint 5 napot. A válaszadók 19 százaléka még nem tudja, hogy kiveszie az idei szabadságát. Tavaly a
romániaiak több mint 22 százaléka
töltötte nyaralását egzotikus helyeken, 31 százaléka pedig belföldön
nyaralt, egészségi okokból. Nyolc
százalék külföldön és belföldön is
nyaralt a tavalyi év folyamán, 22
százalékuk azonban otthon ült. Idén
más a helyzet. A gazdasági nehézségek és a légiszállításban az utóbbi
időben tapasztalható incidensek ellenére a szabadságra készülő romániaiak közel 45 százaléka állította
azt, hogy idén külföldön fog nyaralni. 36 százalék mondta azt, hogy
belföldön nyaral, több mint 20 százalék pedig belföldön és külföldön
is tervez üdülést. Ami a szállást illeti, a megkérdezettek 51%-a a szállodát vagy panziót részesíti
előnyben, 14% pedig azt fontolgatja, hogy bérelt vendégházban
tölti a nyaralását. Mások olyan költségkímélő megoldásokat találtak,
mint például a barátoknál, rokonoknál vagy ismerősöknél való elszállásolás (6%), a saját ingatlanban
vidéken való nyaralás (4%) vagy a
kempingezés (3%). A felmérés június 23-a és július 7-e között készült
1113 felnőtt korú internethasználó
megkérdezésével. (Agerpres)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
MAROSVÁSÁRHELYI MAGÁNCÉG jó számítógép-kezelési ismeretekkel rendelkező, frissen végzett fiatalokat keres RAKTÁROSI
és KERESKEDELMI ALKALMAZOTTI munkakörökbe. Az önéletrajzokat az office@loriand.ro e-mail-címre várjuk. (p.-I)
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244200. (sz.-I)
A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

LAKÁS

MUNKÁLATOKAT vállalunk: háztetőt
készítünk cserépből, Lindab-lemezből, teraszt fából, hőszigetelést szurkos kartonnal, polisztirénnel, kisebb
javításokat, meszelést stb. Tel. 0754-

KIADÓ kétszobás tömbházlakás a

634-559, Csaba. (16455-I)

Szabadság utcában. Tel. 0771-260688. (sz-I)

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-

tést bármilyen lemezből, cserépből,
ácsmunkát,

cserépforgatást.

Tel.

0746-739-502. (16403)

tást, tetőjavítást, bármilyen javítást.
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467356. (16446)

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ácsmunkát és bármilyen javítást. Hívjanak bizalommal. Tel. 0767-837-782.

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,

(14836)

tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (16399-I)

VÁLLALUNK:

festést,

meszelést,

tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást,
szigetelést

polisztirénnel,

elszállítunk

törmeléket és egyéb anyagot, készítünk
VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vállalok. Tel. 0746-638-960. (16439)

kerítést.

Nyugdíjasoknak

10%

kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151)
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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
• 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

• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
• Prefektúra
• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék
• Delgaz Grid

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

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- közönségszolgálat
- központ

- 0265/215-702
- 0265/208-888
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• 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
• 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.

