
850 millió forint 
feletti összleütési
érték…
Kiemelt érdeklődés mellett zajlott a
fennállásának 20. évfordulóját ünneplő
Virág Judit Galéria jubileumi őszi auk-
ciója, amelyen több mint 200 tétel ta-
lált gazdára összesen 851 millió 630
ezer forintért.
____________4.
Angyalok keresnek
Szeretem az életet, ha nem írok,
akkor fizikai munkát végzek, mindig el-
foglalom magam. Kedvelem a focit,
megnézem a meccseket a tévében.
25 évesen kerültem a presbitériumba,
12 évig voltam főgondnok, s részt vet-
tem az egyházi dalárdában is.
____________5.
Hé, Magyar Joe:
Hobo új anyaga
rockkoncerten és
színházban is
Hobo új albuma a Vadászathoz vagy a
Circus Hungaricushoz hasonlóan ösz-
szefüggő mű, amely Magyar József
villamosvezető szomorú történetét
mondja el 29 dalban, 120 percben
____________6.

Több mint félszáz termelő van jelen
portékáival a hét végén a marosvásár-
helyi Vár sétányi termékvásáron, ahol a
házias ízek, hagyományos ételek mel-
lett ínyencségnek számító különleges-
ségekből sincs hiány. 

A vásár célja támogatni a helyi termelőket,
kézműveseket, és rendszeresen lehetőséget biz-
tosítani számukra, hogy értékesítsék termékei-
ket, a vásárhelyieknek pedig arra, hogy helyi,
hagyományos élelmiszerekhez jussanak.

A főként Maros megyéből érkező közel hat-
van termelő igen gazdag és változatos kínálattal
várja a vásárlókat: a kézművessajtoktól a -fagy-

laltig, illetve -csokoládéig, a házikenyérig, ször-
pökig, lekvárokig, zöldségekig, valamint a mi-
nőségi, fából készült játékokig számtalan
termék között lehet válogatni a vasárnapig tartó
vásáron.

Igen népszerűek az ifj. Varga István kundi
műhelyében készült kellemes állagú, karakteres

(Folytatás a 2. oldalon)
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AZ ÉLET NAPOS

A sütőtökös fagylalttól a zakuszkás pisztrángkrémig

Termékvásár a Vár sétányon



ízű, hosszan érlelt sajtok. A fiatal termelő több mint tízfajta sajtot
készít, többek között vörösboros, fekete borsos, chilis-csokis, di-
óskonyakos, zöld borsos, bazsalikomos, köménymagos, provence-
i fűszeres is szerepel a kínálatában. 

Aki a finom sajtok mellett egyéb ínyencséget is hazavinne, az
választhat egy suceavai termelő céklás, zakuszkás, fokhagymás
pisztrángkrémei közül, illetve kapható egy díjnyertes finomság is:
a zöldhagymával és biosajtkrémmel ízesített pisztrángkrém. 
Királyleányka a fagylaltban

A fagylalt kedvelőit egészen különleges ízvilág fogadta a sóvá-
radi Tóth Zoltán és felesége, Kinga asztalánál. A minőségi alap-
anyagokból kézművesfagylaltot készítő fiatal házaspár legújabb
termékeit, a sütőtökös, a mustos, valamint a királyleányka borral
ízesített fagylaltot is meg lehet kóstolni a vásáron. 

A marosvásárhelyi vásárokon visszatérő vendégnek számít a
csomafalvi Sándor Szilveszter, a Berri kézműves-csokoládék mes-
tere. Az ízlésesen csomagolt finomságok ajándék gyanánt is kitűnő
választásnak bizonyulnak. A Vár sétányon többek között kávés,
borsmentás, levendulás, valamint különféle szárított gyümölcsök-
kel megbolondított csokikkal csalogatta az asztalához az arra járó-
kat. A fiatalember elárulta, tervezi, hogy rövidesen pralinéval
bővíti kínálatát. 

Főként a hölgyek érdeklődését keltik fel a marosvásárhelyi Zill-
mann Zsuzsa kézműveskencéi, a növényi olajokból az illóolajok
terápiás hatásának a kihasználása végett készített gyógyhatású koz-
metikumok. Zsuzsa a megszokott termékei mellett ezúttal újdon-
sággal, sáfrányos szekliceolajjal, sárgarépaolajjal és homoktövis
kivonatával dúsított arckrémmel is előrukkolt. 

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 22 0C
min. 3 0C

Ma KÁLMÁN és EDE, 
holnap HELÉN napja.
HELÉN: a Heléna (görög eredetű,
pontos jelentése vitás, talán fényes,
sugárzó) angol formájából, illetve
magyar becenevéből származik.

13., szombat
A Nap kel 

7 óra 36 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 40 perckor. 
Az év 286. napja, 
hátravan 79 nap.
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Termékvásár 
a Vár sétányon

A 2017-ben indult, három
évre szóló projektet, az ed-
digi eredményeket, tapaszta-
latokat és a végső célt
mutatta be tegnap délben a
Református Kollégium X., XI.
és XII. osztályos diákokból
álló csapata az iskola díszter-
mében. A Schengen 2.0. Élet
Európában határok nélkül című
projekt 2017-ben indult, és a
német partner irányításával
további négy ország – Fran-
ciaország, Lengyelország,
Magyarország és Románia –
egy-egy iskolájának a diák-
jait fogja össze a részt vevő
országokban szervezett tevé-
kenységek során. 

A projekt bemutatására az adta
az alkalmat, hogy november 12-
13-át Erasmus Napoknak nyilvání-
totta az Európai Unió. A 2020-ig
tartó Erasmus+ elnevezésű uniós
program célja az oktatás, az ifjú-
ságpolitika és a sport támogatása.
A program az EU országaiban sok

fiatal számára teszi lehetővé, hogy
külföldön tanuljon és szerezzen ta-
pasztalatokat, más országok diák-
jaival építsen ki kapcsolatot,
időszerű kérdésekre közösen keres-
senek választ. 

Az Európa határok nélkül pro-
jekt lehetővé teszi, hogy az öt or-

szág diákjai megismerjék egymást,
és nemzetközi csoportba szerve-
ződve a kölcsönös párbeszéd során
megvitassák az Európát foglalkoz-
tató legidőszerűbb problémákat. A
projekt egymásra épülő munkafo-
lyamatokból, tematikus találkozók-
ból áll. Ezek témája az EU

története, a schengeni egyezmény,
az egymásra hatás, a pályaorientá-
ció, a munkaerőpiac, művészet és
zene stb.

A saját országukban készült in-
terjúk, kérdőívek és a helyszínen
végzett kutatás eredményeit a részt
vevő országokban szervezett talál-
kozók során ismertetik. A múlt
évben hódmezővásárhelyi diákok
voltak a megbeszélés házigazdái,
az idén áprilisban a lengyelországi
Krosznodar csapata fogadta a ven-
dégeket, majd a hármas határon
fekvő németországi város, Mett-
lach látja vendégül a fiatalokat,
akik Luxembourgban az Európai
Parlamentet is megtekintik. A kö-
vetkező házigazda a marosvásárhe-
lyi Református Kollégium lesz,
ahol a zene, a művészetek határo-
kon átívelő összekötő szerepét vi-
tatják meg – tájékoztatott Sikó
Judith német szakos tanárnő, a ro-
mániai projekt vezetője és Benedek
Zsolt, a kollégium igazgatója. 
(bodolai)

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 12.

1 EUR 4,6590
1 USD 4,0221

100 HUF 1,4339
1 g ARANY 157,6505

Örökségünk: a múlt és a jövő találkozása jelmondattal
indított a IX. Székelyföld Napok, mely október 12-21.
között zajlik a Hargita, Maros és Kovászna megyei ön-
kormányzatok és kulturális intézményeik közös szerve-
zésében. 

Az idei rendezvénysorozat az Orbán Balázs-díj átadá-
sával kezdődik, amelynek ebben az évben Hargita megye
a házigazdája. A kulturális örökség európai éve jegyében
a 2018-as Orbán Balázs-díjakat Maros, Hargita és Ko-
vászna megye tanácsa olyan személyiségeknek ítélte,
akik tevékenységük révén hozzájárultak Székelyföld sok-
színű kulturális örökségének feltáráshoz és ismertté téte-
léhez. 

A Székelyföld Napok keretében a három megye közös
rendezvényei, így az Orbán Balázs-díj-átadó, a Székely-
földi Grafikai Biennálé és a Székelyföldi Vadásznapok
mellett Maros, Hargita és Kovászna megye is gazdag
programkínálattal várja az érdeklődőket.

A Maros megyei programok szervezésében a Maros
Megyei Tanács mellett 16 partnerszervezet, intézmények
és civil szervezetek vesznek részt.

Az alábbiakban a Maros megyei programokat ismer-
tetjük röviden:
Szovátai Tökfesztivál

Az V. Szovátai Tökfesztivál fő attrakciója a sütőtök, a
sütőtökből készült ízletes falatok és a tökből faragott utcai
díszek. A fesztiválra október 12. és 14. között kerül sor a
fürdőtelepi Rózsák útján és a központi parkban. A láto-
gatók hagyományos ételeket-italokat próbálhatnak ki, és
vásárolhatnak, de nem maradnak el a zenés-táncos elő-
adások, kézműves-foglalkozások, népművészeti kiállítá-
sok és koncertek sem. 
Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója

A rendezvény október 18–21. között lesz Marosvásár-
helyen. A találkozón mind az öt erdélyi hivatásos együttes
önálló előadással rukkol elő, de közösen is fellépnek a ta-
lálkozó gálaestjén. A táncelőadások mellett népviselet-ki-
állítás is lesz, népi témájú fotókiállítást tekinthet meg a
közönség, de bemutatkozik a magyarországi Hagyomá-
nyok Háza is. 

Magyarok Romániában – 100 év történelem – filmvetítés
és beszélgetés Marosvásárhelyen

A Maros megyei RMDSZ és a Borsos Tamás Egyesület
szervezésében október 19-én beszélgetéssel egybekötött
filmvetítés zajlik, amelyen a Magyarok Romániában do-
kumentumfilm-sorozat legújabb, 3. részét fogják levetí-
teni. A vetítésre a marosvásárhelyi várban, a Maros
Megyei Múzeum épületének konferenciatermében kerül
sor este 6 órától. A vetítést követően Vígh Emesével, a
dokumentumfilm rendezőjével, illetve Sárándi Tamás és
Spielmann Mihály történészekkel beszélget a filmről és
a II. bécsi döntés utáni erdélyi életről László Lóránt, a
Borsos Tamás Egyesület elnöke.
Orgonakoncert a Vártemplomban

A programban rendkívüli orgonakoncert is szerepel,
amelynek keretében magyar zeneszerzők, Liszt Ferenc, Csíky
Boldizsár, László Árpád, Kozma Mátyás, Kodály Zoltán, Te-
rényi Ede és Bartók Béla műveit játssza Molnár Tünde orgo-
naművész. Az egyházi és világi zene ötvözése a magyar
orgonamuzsikában című koncertre október 20-án, szombaton
18 órától kerül sor a marosvásárhelyi Vártemplomban.
Túrák az Istenszékére és a Bekecs-tetőre

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat szervezésében
ma egynapos túrára kerül sor az Istenszékére. A vezetett
túra Dédabisztra kijáratától indul, a kék sáv jelzésű turis-
taútvonal kezdetétől, reggel 9 órakor. Dédabisztrára min-
den érdeklődő egyénileg utazik. 

Nyárádszereda Város Önkormányzata és a Maros Me-
gyei Hegyimentő Szolgálat október 20-án Bekecs-túrát
szervez V–VIII. osztályos diákoknak, akik tanáraik vagy
szüleik kíséretében vehetnek részt rajta. A sétát a hegyi-
mentő szolgálat munkatársai vezetik, a csoport a nyárád-
magyarósi tévétoronytól indul 10 órától. 
Rally60

Október 20-án 13 órától startol Marosszentgyörgyről,
az Apolló-központ elől a Classic Car Club által szervezett
Rally60 – youngtimer raliverseny. A versenyre veterán
autókkal nevezhetnek be az érdeklődők. A közel 100 km-
es szakaszon 15 átlagtartó, illetve különböző ügyességi
próbákat kell teljesíteniük a versenyzőknek. 

A Székelyföld Napok részletes, mind a három megyére
kiterjedő programja  megtalálható a www.szekelyfoldna-
pok.ro honlapon.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Gazdag programmal vesz részt Maros megye 
a IX. Székelyföld Napokon

Erasmus Napok a Marosvásárhelyi Református Kollégiumban 
Európa határok nélkül 

A hét végén
forgalom-
korlátozás 

Marosvásárhely
főterén

A Marosvásárhelyi Polgármes-
teri Hivatal tájékoztatja a gépjármű-
vezetőket, hogy október 13-án és
14-én, szombaton és vasárnap Ma-
rosvásárhelyen a Rózsák terén és a
Győzelem téren forgalomkorláto-
zás lesz. 

Az intézkedésre az útjelzések
felfestése és a jelzőtáblák kicse-
rélése okán kerül sor. A jármű-
vezetőket arra kérik, hogy
tartsák tiszteletben a közúti 
figyelmeztető jelzéseket, hogy
elkerüljék a balesetet – áll 
az önkormányzat közleményé-
ben. 

Fotó: Vajda György



Amint arról korábban is hírt adtunk, ma délután
különleges felhívás következtében megszületett elő-
adás bemutatójára kerül sor, amelyet Mădălin Hîncu
a 2018/2019-as évadban a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház által meghirdetett fiatal rendezőknek szóló
pályázat győztese rendezett. Bukarestben, a Ion
Luca Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyete-
men végzett, Ducu Darie osztályában. A Horace
McCoy A lovakat lelövik, ugye? című regénye alap-
ján készült színpadi adaptációt ő maga írta és állí-
totta színpadra. A szöveget magyarra Sándor László
fordította. 

Az előadás bemutatója október 13-án, szombaton
19.30 órától lesz a Nemzeti Színház Kistermében.
A következő előadást október 14-én, vasárnap este
szintén 19.30 órától tekintheti meg a közönség. A
bemutatóra érvényesek a Bernády György-mecé-
násbérletek. A 16 éven felüliek számára ajánlott elő-
adás román felirattal követhető.

A harmincas évek amerikai gazdasági válságának
közepén Gloria és Robert egy maratoni táncverseny
résztvevőiként az utolsó leheletükig küzdenek a ki-
tűzött díjért, amely esélyt adna   nekik egy jobb
életre. 

Robert és Gloria drámájának alapja egy mélyen
egzisztenciális kérdés: létezik-e békesség az emberi

lét káoszában? Ez a kérdés pedig a maratoni utazás
során továbbiakat szül: milyen jelentősége van az
igazságnak egy olyan társadalomban, ahol a valóság
manipulálása sokkal fontosabb, mint maga a való-
ság? Hol helyezkedünk el erkölcsileg mi, egyének
egy olyan világban, ahol semmi sem az, mint ami-
nek látszik? És ami ennél is fontosabb: mennyire
vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy kik vagyunk
valójában?

A Horace McCoy által megrajzolt világban a sze-
replők a kétségbeesés és a létfenntartás határán
egyensúlyoznak, ám tehetetlenségük ellenére is
szembeszállnak a kegyetlen valósággal egy jobb
jövő reményében.

Szereposztás: Varga Andrea, Varga Balázs,
Bartha László-Zsolt, Nagy Dorottya, Bokor Barna,
Kiss Bora, Kádár L. Gellért, Simon Boglárka Kata-
lin, Kádár Noémi, Csíki Szabolcs, Kocsis Anna, 
Bálint Örs, Borsos Tamás, Szabó János Szilárd.
Díszlet-és jelmeztervező: Răzvan Bordoş. A dísz-
lettervező asszisztense: Huszár Kató. Dramaturg,
rendezőasszisztens: Szabó Réka.

További információk a nemzetiszinhaz.ro és a 
facebook.com/tompamiklos honlapokon – áll a tár-
sulat közleményében. (Knb.)

Transzcendens
És álmaimban másik létbe lépek,

a túlon túl, hol sarjad már a fény,

halandóságom más világok kulcsa,

hol testet ölthet újra a remény...

a születésnek szűk előterében

egyre csak fogy a vékony levegő,

s az anyaméhnek légüres terébe

kulcslyuknyi fényt ereszt be a jövő.

Kitépni létünk buroknyi világból,

s egy másik létbe csúszni meztelen,

a ridegségnek fájdalmas csodája:

átfonja tested mind a négy elem.

És átölel és karjaiban ringat

s te feleded, hogy mi volt a neved,

hogy út voltál te magad is egy létbe,

két világ közt egy résnyi átmenet.

Kapui Ágota (1955 – 2018) e gyönyörű versével búcsú-
zunk,  a sepsiszentgyörgyi születésű, idén júniusban tragi-
kus balesetben, 63 évesen elhunyt költőtől. 

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1353. sz., 2018. október 13.
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Kapui Ágota

A lovakat lelövik, ugye? 
A fiatal rendezőknek meghirdetett pályázat győztes projektjének bemutatója a Tompa Miklós Társulatnál



Kiemelt érdeklődés mellett
zajlott a fennállásának 20.
évfordulóját ünneplő Virág
Judit Galéria jubileumi őszi
aukciója, amelyen több mint
200 tétel talált gazdára ösz-
szesen 851 millió 630 ezer fo-
rintért.

A jubileumi eseményen 210 mű-
tárgyra lehetett licitálni, amelyek
közül a legmagasabb áron, 85 mil-
lió forintért Rippl-Rónai József
„kukoricás” stílusban festett Pihenő
Fenella című festménye kelt el – áll
a galéria múlt pénteki aukciójáról
szóló, az MTI-hez vasárnap eljutta-
tott összegzésben.

Mint írják, hosszú idő után Ma-
gyarországon is felbukkant a nem-
zetközi aukciós piac sztárjának, a
magyar származású, Franciaország-
ban élő Reigl Juditnak egy alkotása.
A Broyage du vide (A semmi szét-

zúzása) című festmény 36 millióról
indulva végül 65 millió forintért
cserélt gazdát.

Már az aukciót megelőzően is
nagy várakozás övezte Bortnyik
Sándor 1923-ban Weimarban ké-
szült Vörös palack című festmé-
nyét, amely a festő avantgárd
korszakának egyik legérdekesebb
műtárgyegyütteséhez tartozik. A
festő csendéletei közül csupán
három darab van magántulajdon-
ban. A festmény a kikiáltási ár dup-
lájáért, 60 millió forintért kelt el.

Vaszary Jánosnak ezúttal hét al-
kotására licitálhattak a résztvevők.
Legmagasabb leütési áron, 40 mil-
lió forintért a Tengerpart című
műve kelt el, míg a Táncosnő és a
Váza virággal című festmény 30
millió forintos áron talált gazdára.

Perlmutter Izsák Szalon (Inté-
rieur) című festménye, amely a

francia szalonkép
műfaj egyik jel-
legzetes alkotása,
41 millió forin-
tért, Fényes Adolf
A hazatérő testvé-
rek című képe 36
millió forintért
kelt el.

Mednyánszky
László feltehe-
tően 1915-1918
között készült há-
borús témájú,
Trén a hegyek kö-
zött című festmé-
nye 11 millió
forintról indulva
20 millió forin-
tért, Aba-Novák
Vilmos 1932-ben
készült Déli pihenő című képe pedig
15 millió forintért cserélt gazdát.

Ország Lili
1967-es, Írás a
falon című alkotása
13 millió forintért,
Pekáry István mo-
numentális, Ősz
című festménye 9
millió forintért,
míg Molnár C. Pál
Fekvő női aktja 8,5
millió forintért kelt
el.

Jóval a becsérték
felett, 4,4 millió fo-
rintért vásárolták
meg Lotz Károly
Álló aktját. Telefo-
nos licitharc bonta-
kozott ki Gellért B.
István A kis báb-
színház című mű-
véért, amely 500
ezer forintos kikiál-
tási árról indulva
végül 2,4 millió fo-
rintért talált gazdát.

Az aukción több
kortárs alkotásra is
lehetett licitálni.

Bak Imre 2008-as, Képzelet fénye
című műve a kikiáltási ár duplájá-
ért, 3,6 millió forintért, Lugossy
László Dojó néni című olajfestmé-
nye 3,8 millió forintért, Keserű
Ilona Jel című műve pedig 1,4 mil-
lió forintért cserélt gazdát.

A Zsolnay-kerámiák közül leg-
magasabb áron, 4,6 millió forintért

egy virágot ültető női alakkal díszí-
tett váza kelt el.

A Virág Judit Galéria az 1988.
október 5-i első aukciója óta hat-
vannál is több árverést, 42 nonprofit
kiállítást, valamint a világon elő-
ször Zsolnay-aukciót is tartott, a
másodikra november 8-án 
kerül sor.

A Boldogasszony, a szépséges Szűz Mária
alakja és karaktere mindig is meghatározó volt a
magyarság életében. Csíksomlyón a Szűzanya lá-
baihoz gyűl össze a magyarság minden év pün-
kösdszombatján, és teszi ezt a felekezeti
különbségek ellenére. Ösztönösen vonz bennün-
ket az Ő alakja. Vajon hétköznapjainkban is tet-
ten érhető ez a nagy lelkesedés? Meghatározza-e
a nőiességről való gondolkodásunkat? Van-e ma
is érvényes mondanivalója az évezredekkel előt-
tünk élt fiatal lánynak, menyasszonynak, a fáj-
dalmak és örömek édesanyjának? 

A produkció során elhangzanak E. E. Cum-
mings-, Dsida Jenő-, Keresztes Szent János-, Pi-
linszky János-, Weöres Sándor-, Rainer Maria
Rilke-versek, valamint népi archaikus imádságok
és szövegkollázs Márton Áron erdélyi püspök
prédikációiból, Prohászka Ottokár A Szép Sze-
retet anyja című könyvéből, P. Marton Marcell
OCD: A bizalom szentje című elmélkedéseiből,
a Szentírásból és Lisieux-i Kis Szent Teréz írása-
iból. A versek és prózák áradatát Franz Schubert,
Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann
muzsikája és zenés improvizáció szövi át. 

Fellépők: Tarjányi Krisztina Irma (HUN) –
színművész, Emma-Marie Kabanova (RUS) –
hegedű, Swetlana Meermann-Muret (FRA) –
zongora.

Az erdélyi körút állomásai: Temesvár – októ-
ber 21. – Új Ezredév Református Központ –
18.30 óra. Nagyvárad – október 22. – Nagyváradi

Állami Filharmónia – 18.30 óra (angol és magyar
nyelven). Szatmárnémeti – október 23. – Szat-
márnémeti Állami Filharmónia – 18.30. Szatmár-
németi – október 24. – Hám János Római
Katolikus Teológiai Líceum díszterme (zárt ren-
dezvény a líceum diákjainak). Marosvásárhely –
október 26. – Kultúrpalota, Kisterem – 18.30 óra.
Székelyudvarhely – október 27. – Városháza –
Szent István terem 18.30 óra. Gyergyóremete –
október 28. – Balás Gábor Művelődési Ház –
18.30 óra. A nagyváradi előadás beléptidíj-köte-
les, a többi helyszínen adományokat szívesen fo-
gadnak.

Tarjányi Krisztina-Irma Budapesten élő szín-
művész Csíkszeredában született. Általános is-
kolás korában a tanárai azon vitatkoztak, hogy
orvos vagy színész lesz belőle. Gyógytornász és
színész lett. Tanulmányait a Nagyváradi Állami
Egyetemen és a Marosvásárhelyi Művészetei
Egyetemen végezte. Járt Amerikában a Master-
works Festivalon, ahol összeegyeztethetővé vált
a szívében a hite és a művészetről való gondol-
kodása. Korábban többféle rádióadás szerkeszté-
sét, vágását és műsorvezetését vállalta az erdélyi
Mária Rádióban, 2012-től pedig a színészmester-
ség alapjait tanítja a magyarországi Crescendo
Nyári Akadémia diákjai számára. Az idén ősztől
a nemzetközi Cresecendo Mozgalom teljes idejű
munkatársaként szolgál. 

A vele készült interjút a soron következő
Múzsa-mellékletünkben olvashatják. (Knb.)
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Reigl Judit: Broyage du vide Aba-Novák Vilmos: Déli pihenő

Rippl-Rónai József: Pihenő Fenella

Nagyot tett velem Ő 
Zenés irodalmi inspiráció erdélyi körútja

850 millió forint feletti összleütési érték 
a Virág Judit Galéria jubileumi aukcióján



– Mondj néhány szót gyermekkorodról…
– 1948. május 30-án születtem Marosvá-

sárhelyen, ikergyermekként. Testvérem hat
hónap után meghalt. Már az óvodában meg-
szerettem a versmondást. Nagykenden jártam
iskolába, mert itt laktunk, Molnár Gábor volt
a tanító. Első versemet harmadikos vagy ne-
gyedikes koromban írtam. Elküldtem Buka-
restbe, a Pionír c. gyermeklapnak, nem
közölték, de biztattak. Szintén itt jártam ki az
5-7 osztályt, mert akkor hét osztályig volt a
gimnáziumi oktatás.  

– Mit tudsz mondani Nagykendről? 
– Nagykend a Kis-Küküllő bal partján fek-

szik, Balavásár községben, a Marosvásár-
hely–Segesvár útvonalon. Gazdag
néphagyománnyal rendelkezik, amiből meg-
említem a kukoricaháncs-feldolgozást. Lako-
sainak száma 850, amiből 840 református.
Apadóban lévő, erős magyar közösség. A
falu jeles emberei közé tartozott Sámuel Jó-
zsef lelkipásztor, aki Bem csapatában ágyú-
mesterként vett részt a harcokban, ott volt
Petőfi Sándorral a segesvári csatában, és ké-
sőbb híveinek megmutatta azt a helyet, ahon-
nan ágyúival Bem csapatának
visszavonulását védte, valamint Rüsz Károly
kitűnő versmondó, aki sok díjat nyert szava-
lataival.

– Mi volt a kedvenc tantárgyad az iskolá-
ban?

– A magyar nyelv és irodalom. Ahogy
megtanultam olvasni, már vettem a könyvet
a kezembe. Szüleim nem szerették, ha olva-
sok, ezért hátramentem a kertbe, s ott olvas-
tam a fák alatt. 

– Mit olvastál, mire emlékszel?
– Kedvencem volt A Pál utcai fiúk, és Ver-

nét is szerettem. Az 5-7 osztályban Antal
Teréz volt a magyartanárom, aki megszeret-
tette velem a verset és a versírást. 

Különben ehhez Vass Karola tanárnő is
hozzájárult: akkor itt tanított, később átköl-
töztek Erdőszentgyörgyre. Helyette jött
Fülöp István magyartanár, aki nagybátyám
volt, eleinte velünk is laktak, később házat
építettek. Özvegye most is él. 

– Ki volt a kedvenc költőd?
– Szőcs Kálmán, Horváth István és Hor-

váth Imre. Az ő négysorosai megfogtak, ké-
sőbb én is olyant igyekeztem írni. 

– Volt alkalmad találkozni Szőcs Kálmán-
nal?

– Itt volt író-olvasó találkozón a nagykendi
színpadon, de nem mertem megszólítani. 

Emlékszem, színezett szemüvege volt. Ké-
sőbb, amikor hallottam, hogy problémái van-
nak, drukkoltam, hogy ne kerüljön bajba.
Sajnos, önkezűleg végzett magával.

– Hová kerültél középiskolába? 
– Erdőszentgyörgyre készültem, de szü-

leim kuláklistán voltak, s olyan jellemzést
kaptam, hogy oda nem vettek fel. Egy évig
kimaradtam, s felvételiztem a marosvásárhe-
lyi építészeti szakiskolába. Itt voltam két
évet. Akkor történt,  hogy egy nagykendi
János-napi mulatság alkalmával, amelyen
jelen volt a helyi párttitkár is, előszedtük a
régi magyar nótákat, s elfújtuk, hogy A ka-
nyargós Tisza mellett nem jó, nem jó el-
aludni… Másnap reggel érkezik a
szomszédom, aki Szovátára járt középisko-
lába, s azt mondja: Kelj fel, te Tisza menti be-
tyár! Kérdem: miért? – Azért, mert engem

már hívattak a Néptanácshoz, s te követke-
zel! Valóban, engem is hívattak, s ott elég
durván bántak velünk. Ez ’66-ban volt. El-
küldték az ügyet Vásárhelyre, ahol egy Szik-
szai nevű párttitkár kérte az igazgatónőt,
hogy dobjanak ki az iskolából. 

– És kidobtak?
– Radó Katalin volt az igazgató, csendes,

rendes asszony, megvédett, nem dobott ki.
Csak kiállítottak a szégyenpódiumra, s felol-
vasták a „bűnömet”. 

– Hogyan emlékszel a vásárhelyi évekre?
– Szakmát tanítottak, de kellett dolgozni

is. Délelőtt tanultunk, délután vittek dolgozni
a munkatelepekre. Nem volt lehetőségem
írni, verselni. Amikor végeztem, kezdődtek a
nagy építkezések a városban, még mindig
folyt a faluról városra költözés. Az emberek
menekültek a kollektív elől, s kellett a sok
lakás. Egy 60 tagú brigádban dolgoztam, s
közben engedélyt kértem a brigádvezetőtől,
hogy beiratkozzam az esti líceumba. Két év
után idős szüleim kérték, hogy jöjjek haza, itt
kaptam munkát, a tanulást folytattam az er-
dőszentgyörgyi estiben. 1968-ban érettségiz-
tem Segesváron, akkor ott volt a
vizsgaközpont. 

– Mi következett ezután?
– Háromszor próbálkoztam a teológiára,

de kevés hely volt, nem vettek fel. Folytattam
a szakmunkát 1978-ig, amikor a kolozsvári
Református Teológiai Intézet levelet küldött
nekem, hogy figyelembe veszik korábbi vizs-
gáim jegyét, s ha akarok, mehetek a teológi-
ára, mert felvesznek első évre. Ti. akkor az
állam – a nagy káderhiány miatt – engedé-
lyezte egy nagyobb létszámú teológus évfo-
lyam indítását, hogy be tudják pótolni a pap
nélkül maradt üres helyeket. Amikor elkez-
dődött az egyetemi év, az első az volt, hogy
elvették tőlünk a KISZ-könyvet. Attól a perc-
től jöttek a szekusok, s próbáltak beszervezni.
Hetente hívatott az irodájába az állambizton-
sági tiszt, hogy dolgozzunk neki. Mi akkor
már tudtuk, hogy kik álltak át, s azok előtt
csak óvatosan beszélgettünk. Két éven ke-
resztül hívatott a tiszt, s amikor látta, hogy
nem megy semmire velem, azt mondta:
ameddig ő ott lesz, nem fogom elvégezni a
teológiát… Zsaroltak, azt mondták, hogy
Magyarországnak kémkedek, s rádióleadóm
van a Fellegváron, onnan adom le a híreket.
Vizsgaidőszakban ott tanultam, oda mentem
vagy a Házsongárdi temetőbe. Ott is keresték
a leadót. Nagy a gyanúm, hogy a vásárhelyi
balesetem is ennek köszönhető. Mikor feléb-
redtem a kórházban, egy civil állt az ágyam
mellett, s azt mondta, hogy rendőr, ha akarom
értesíti a szüleimet. Az a gyanúm, hogy nem
rendőr volt. 

– Hogy történt a baleset?
– Vásárhelyre mentem, hogy találkozzam

egy kislánnyal, akinek udvaroltam, de nem
jött el, s akkor elmentem az ASA-meccsre.
Bölöni Laci is játszott, nagyon szerettük,
szenzációs játékos volt. De nem volt hely a
lelátón, s felmásztam egy 8 méter magas po-
piomfára, ahonnan lehetett látni a meccset.
Ez nem lett volna baj, csak felmászott még
egy ember, s az ág kettőnk alatt letörött. Ő
egy miccssütőre esett, én pedig a betonjár-
dára. Elég súlyos, fájdalmas törést szenved-
tem, öt hétig húzatták a lábam, csak akkor
engedtek haza. 

– Mi lett ősszel, visszamentél Kolozsvárra?
– Igen, de volt egy szigorú tanárunk, az

egyháztörténetet tanító dr. Juhász István, aki
nem engedett át, meg kellett ismételjem az
évet. Harmadév után hazajöttem, megháza-
sodtam, és nem akartam visszamenni. Hív-
tak, de közben a család is gyarapodott, ezért
úgy döntöttem, hogy visszalépek. Hazajöt-
tem, azután itt dolgoztam a közelben, a Pa-
rajd–Balázsfalva közötti Küküllő-szakaszt
felügyeltem vízügyi szempontból. 

– Mikor kezdődött a versírás?
– 1992-ben. Arra nem emlékszem, hogy

mit írtam elsőre, de arra igen, hogy mi jelent
meg először 1996-ban, a Népújságban. Ez
volt a debütversem. Címe: Elégia a Megvál-
tóhoz. Az első kötetem címadó verse. Azután
hetente küldözgettem a megyei lapnak, Bö-
löni Domokosnak, aki a Stipendiumot szer-
kesztette. Átnézte, s visszaírt, hogy ezt így
kell csinálni, azt úgy kell csinálni… Ez a kap-
csolat nagyon építő volt. Volt úgy, hogy ösz-
szevesztünk a vers miatt, de mindig
kibékültünk. 

– Kérlek, sorold fel eddig megjelent köte-
teidet, megjelenésük évével.

– Egyedül a parton (2000), Elégia a Meg-
váltóhoz (2010), Verőfény (2013), Harmat-
csepp a fény porában (2015), Kőbe vésett
pillanat (2016), Angyalok keresnek (2017),
Kéz a kézben (2018). 

– Egyik köteted címe így szól: Angyalok
keresnek. Valóban keresnek az angyalok?

– Igen. Istenfélő emberként mondom,
hogy engem valóban keresnek az angyalok.
Életemben gyakran tapasztaltam a jelenlétü-
ket, és azt hiszem, ha ők nem lennének jelen
mindennapjaimban, akkor én már rég a pokol
tüzében égnék.

– Jelenleg hol publikálsz friss termésed-
ből?

– Említettem a Népújságot, de gyakran
közöl verseimből az Erdőszentgyörgyi Fi-
gyelő is.

– Min dolgozol jelenleg?
– Ma fejeztem be a 90. verset újabb köte-

temből, a nyolcadikból. Úgy 170-180 verset
szoktam előkészíteni, amiből Bölöni mint kö-
tetszerkesztő kirostál 20-30-at, s marad kb.
150. 

– Mikor szoktál verset írni?
– Ez nálam nincs se órához, se naphoz

kötve. Dolgozom, és munka közben az agy is
dolgozik. Kint vagyok a kertben, kapálok
vagy gyomlálok, s közben a vers ott motosz-
kál a fejemben. Ilyenkor előjövök, leülök a
lépcsőre és lejegyzem, ami a fejemben van.
Régebb, amikor állami munkán voltam, nem
volt lehetőségem verselgetni a Kis-Küküllő
partján, napestig magamban hordoztam, s
csak este, itthon jegyeztem le. Akkor meg-
maradt az agyamban, most már nem ma-
radna meg... Előbb papírra teszem, s csak
miután meg vagyok győződve, hogy el-
nyerte végső formáját, gépelem be a számí-
tógépbe. Eleinte rímeltek a verseim, azt
kedveltem jobban, de most inkább szabad
verset írok. Erre Bölöni Domokos tanított.
Most már én is tudom, hogy kell a szabad
vers gondolatát úgy elhelyezni, hogy ne le-
gyen próza belőle. 

– Mikor adsz címet a versnek?
– Miután elkészült. Próbáltam dátumot írni

a vers alá, de eltanácsoltak. Ha többször, több
napot dolgozom egy versen, akkor melyik
dátum a hiteles: az, amikor kipattant a szikra,
vagy amikor befejeztem...?

– Mondj néhány szót a családról!
– Feleségem, Margit kiskendi születésű,

egy lányunk van, aki Kolozsváron végezte az
egyetem pedagógia szakát. Most Vásárhe-
lyen dolgozik, a Lurkó Kuckóban óvónő.
Vejem pénzügyi szakot végzett, egy unokám
van. Máris megírtam hozzá az első versem. 

– Hogy telnek a napjaid? 
– Szeretem az életet, ha nem írok, akkor fi-

zikai munkát végzek, mindig elfoglalom
magam. Kedvelem a focit, megnézem a
meccseket a tévében. 25 évesen kerültem a
presbitériumba, 12 évig voltam főgondnok, s
részt vettem az egyházi dalárdában is. Most
már a fiatalabbakra hagyom.

Angyalok keresnek
Beszélgetés a 70 éves Fülöp Kálmán költővel
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Székely Ferenc

Támogatók:



Könczey Elemér erdélyi grafikus, karika-
turista szatirikus alkotásaiból mutat be válo-

gatást az a kiállítás, amely szerdán nyílt meg
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-haza

Galéria sorozatának keretében Budapesten, a
Forrás Galériában.

Könczey Elemér hu-
szonnégy évvel ezelőtt
kezdett el karikatúrákat
rajzolni, azóta ötezer gra-
fikája jelent meg.

Molnár Miklós, a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet
kabinetvezetője a kiállítás
megnyitóján rámutatott,
hogy a humor különleges
műfaja a karikatúra,
amely egyben metafora is.
Többnyire eltúlozza, kie-
meli a vonásokat, és ezzel
hívja fel magára a figyel-
met, ezzel tanít. Mint kie-
melte, Könczey Elemér
munkái görbe tükröt állí-
tanak elénk. Az alkotó já-
tékos könnyedséggel,
tudatosan, néhány vonás-
sal, jelképpel mutatja, ho-
gyan változik a világ és
benne mi magunk. Rajzai
provokálnak, kimozdíta-
nak a megszokottból. Sza-
tirikus, ironikus
karikatúrái végtelen derűt
és az élet szeretetét sugá-
rozzák.

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parla-
menti államtitkára, a kiállítás fővédnöke be-
szédében úgy fogalmazott, hogy a karikatúra
a leegyszerűsítés művészete, amely a fontosat
a kevésbé jelentőstől, az érdekeset a kevésbé
érdekestől választja el, és kiemel olyan témá-
kat, amelyek könnyen vizualizálhatók és
mindenki számára érthetők. „A magyar kor-
mányban mi is a leegyszerűsítési folyamaton
dolgozunk, amikor a nemzetpolitikáról gon-
dolkodunk, a nemzet határokon átívelő újra-
egyesítésén dolgozunk” – hangsúlyozta.
Hozzátette, hogy a karikatúra műfajának ál-
lapota visszajelzést ad a nemzet állapotáról.
„Csak az a nemzet van jó állapotban, amely-
nek van jó karikatúrája” – hangoztatta az ál-
lamtitkár.

Stefanovits Péter képzőművész, a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA) rendes tagja a
kiállítást megnyitó beszédében rámutatott:
Könczey Elemér életrajzából kiderül, hogy
sokoldalú művész. A humor és a rajzkészség
találkozása nagy adomány, a karikaturista
pedig amolyan igazmondó juhásza a társada-
lomnak és saját világának – tette hozzá. 

Könczey Elemér 1969-ben született Szé-
kelyudvarhelyen. 2001-ben szerzett diplomát
a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművé-
szeti Akadémia grafika szakán. Jelenleg Ko-
lozsváron él feleségével és három
gyerekével. Budapesti tárlata október végéig
látogatható.
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Könczey Elemér munkáiból nyílt kiállítás Budapesten

Százak búcsúztatták a 85 éves korában
múlt szombaton elhunyt Montserrat Caballé
világhírű operaénekesnőt Barcelonában hét-
főn.

A Les Corts ravatalozóban rendezett szer-
tartás a művész kérésének megfelelően
rendkívül egyszerű és szerény volt, a gyász-
misét három katolikus pap – a szoprán kö-
zeli ismerősei – celebrálták.

A búcsúztató Franz Schubert Ave Maria
című művének dallamaival kezdődött, a fel-
vételről Montserrat Caballé énekelt. A több
mint egyórás gyászszertartás során több
híres felvételének részleteit is lejátszották,
egyebek mellett Friedrich Händel Csordul a
könnyem című áriáját, amelyet lányával, a
szintén szoprán Montserrat Martíval énekelt.

A temetési szertartáson megjelentek a
spanyol politika, közélet és kultúra megha-

tározó alakjai: a spanyol királyi házat Zsófia
királyné, az uralkodó édesanyja képviselte,
ott volt Pedro Sánchez spanyol miniszterel-
nök, Quim Torra, a katalán autonóm közös-
ség elnöke és mások mellett Ada Colau
barcelonai polgármester is.

A háromszáz ülőhelyes terem zsúfolásig
megtelt, sokan rekedtek kívül, akik tapssal
kísérték, ahogy a búcsúztatót követően a ko-
porsót egy virágokkal, koszorúkkal feldíszí-
tett szállítóautóba tették.

Montserrat Caballét a barcelonai Sant
Andreu temetőben, szülei mellett helyezték
végső nyugalomra.

A művész családja a következő hetekben
nagyszabású, nyilvános templomi búcsúzta-
tót is tervez, ahol a rajongók leróhatják ke-
gyeletüket, emellett a spanyol kulturális
minisztérium a barcelonai és a madridi ope-

rában dupla emlékműsort szeretne rendezni
tiszteletére.

Montserrat Caballét a 20. század egyik
univerzális szopránjaként tartják számon,
ugyanis több mint öt és fél évtizedes pálya-
futása során a könnyűzenei világ olyan
nagyságaival is dolgozott együtt, mint Fred-
die Mercury, Vangelis, Barbra Streisand
vagy Frank Sinatra. Négyezer fellépésével
minden idők egyik legtevékenyebb énekes-
nője volt.

Caballé repertoárja 90 operaszerepet – el-
sősorban Verdi, Mozart, Donizetti, Bellini,
Rossini és Puccini műveit – és 800 dalt ölelt
fel, emellett szívesen énekelt spanyol dalo-
kat, zarzuelákat is.

Maria Callas 1977-ben bekövetkezett ha-
lála után sokan Caballét tekintették az „is-
teni díva” utódának.

Százak búcsúztatták Barcelonában 
Montserrat Caballé világhírű operaénekesnőt

Hé, Magyar Joe címmel készített új, dupla lemezt Hobo (Földes
László). Az előadó a bluesklasszikusból ismert hírhedt fickó történetét
magyar környezetbe helyező anyagot október 14-én a fővárosi Barba
Negra Music Clubban mutatja be, de a műből színházi darab is készült.

Hobo új albuma a Vadászathoz vagy a Circus Hungaricushoz hasonlóan
összefüggő mű, amely Magyar József villamosvezető szomorú történetét
mondja el 29 dalban, 120 percben – közölték a szervezők az MTI-vel.

A zenéket Igali Csanád (billentyűs hangszerek), Kiss Zoltán (gitár) és
Pengő Csaba (basszusgitár) írta, ők játszottak Hobo legutóbbi lemezén, a
Lassú vonaton is, amelyen az énekes Bob Dylan dalait adta elő magyar
szövegeivel. Szintén szerepelt a Dylan Zenekarban Gál István dobos, mel-
lettük Besenyei Csaba szájharmonikázik az új anyagon. A Hé, Magyar
Joe című lemez a GrundRecords gondozásában még az idén megjelenik,
a dalokat élőben először október 14-én hallhatja a közönség a Barba
Negra Music Clubban.

„Az alapötletet a Jimi Hendrix által híressé tett, majd a Hobo Blues
Bandben magyar nyelven is előadott Hey Joe adta. Ha nekem lehet ame-
rikai nevem, a Hobo, akkor Joe miért ne lehetne magyar? A többi magától
jött. Születés, gyermekkor, első szerelem, házasság, megcsalatás, gyil-
kosság, börtönévek, lelkiismeret-furdalás, bűnbánat, Isten keresése, sza-
badulás és reménytelen helykeresés ezen a káprázatos mai
Magyarországon” – idézte Hobót a kommüniké.

Bár Hobo a dalok szövegeit eredetileg csak a lemezre, valamint kon-
certekre szánta, Vidnyánszky Attila az anyagból kétszereplős darabot ren-
dez a Nemzeti Színházban. A bemutató november 17-én lesz a teátrum
Gobbi Hilda stúdiójában, a zenekar részvételével. Hobo társa Rácz József
beregszászi színész lesz, akivel a Gulag virágaiban is játszott.

Hobo 2019. március 30-án a Papp László Budapest Sportarénában Vi-
harban születtem címmel életműkoncertet ad. A műsorban a HBB egykori
tagjai, Póka Egon, Tátrai Tibor és Deák Bill Gyula is szerepelnek, lesznek
versek, monodráma-részletek, szólómunkák, blues- és rocktradíciók, va-
lamint a Hé, Magyar Joe legfontosabb dalai is elhangzanak.

Hé, Magyar Joe: Hobo új anyaga rockkoncerten és színházban is



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ az orvosi egyetem mellett kü-
lönálló egyszoba-összkomfort inter-
nettel, teljes felszereléssel. Tel.
00-49-157-8919-8286. (2008-I)

ELADÓ 2-es és 4-es váltóeke. 
Tel. 0745-404-666, 0743-860-354.
(10708-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (10762-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Petréd Piroska névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (10811)

ELVESZTETTEM Lakatos-Berényi
Rajmund névre szóló egyetemi ellenőrző
könyvem. Semmisnek nyilvánítom.
(10820)

ELVESZTETTEM Dobri Ervin névre
szóló egyetemi ellenőrző könyvem.
Semmisnek nyilvánítom. (10824)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást Lindab-lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

VÁLLALUNK tetőfedést cseréppel
vagy lemezzel, készítünk fából te-
raszt, bármilyen kicsi javítást elvég-
zünk. 15% kedvezmény nyugdíja-
soknak. Tel. 0745-680-818, Csaba.
(10737-I)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-
833. (2051)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalunk
tetőjavítást, tetőkészítést, vakolást,
meszelést, padló- és falicsempe-le-
rakást, csatornatakarítást, szigete-
lést, glettolást. Tel.
0755-300-058.(10649-I)

VÁLLALUNK tetőszigetelést, ga-
rázsszigetelést bitumennel, kátrány-
nyal. Tel. 0743-618-971. (10764)

TETŐFEDÉS cseréppel vagy Lindab
lemezzel, készítünk teraszt fából,
ezenkívül bármilyen kisebb javítást
vállalunk. Tel. 0749-798-244. (10819-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Az idő elmúlhat, szállhatnak az
évek, míg élünk, velünk lesz szép
emléked. Soha el nem múló sze-
retettel emlékezünk október 13-
án a szerető édesapára, gondos
nagytatára és dédtatára, id. 
SZÉKELY IMRÉRE halálának 2.
évfordulóján. Áldott emlékét őrzi
egy életen át fia, két lánya és
azok családja. Nyugodjon béké-
ben! (10738)

Lelked, mint fehér galamb, csen-
desen messzire szállt, hiába ke-
resünk, künnyes szemünk már
többé nem talál. De tudjuk, hogy
a csillagok között a legfényesebb
te vagy, utat mutatsz, mert szí-
vünkben örökre itt maradsz. Te
voltál az életünk, az álmunk, te
voltál minden boldogságunk.
Amíg élünk, örökké szeretünk.
Hiányzol nagyon, soha nem fele-
dünk. Egy reményünk van, mi
éltet és vezet, hogy egyszer majd
találkozunk odafent veled. Sze-
münkben könnyel, szívünkben
örök fájdalommal emlékezünk
október 14-én SZILÁGYI ISTVÁN-
SZABOLCSRA, aki már 11 éve
búcsú nélkül itthagyta szeretteit
örökre. Emlékét őrzik bánatos
szülei, fia, testvére és családja.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (10813)

Múlhatnak a napok, telhetnek az
évek, akik szívből szeretnek,
nem felednek téged! Az élet
megy tovább nélküled, de olyan
soha nem lesz, mint veled. Téged
elfelejteni soha nem lehet, meg
kell tanulni élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk 
MIKLOSISZA ISTVÁNRA halálá-
nak második évfordulóján. 
Szerető felesége, Gabi, lányai,
Orsi, Melinda és unokái, Thomas,
Bea. (10815)

„Halottaink a szívünkben élnek.
A »halhatatlanságnak« ez a leg-
vigasztalóbb formája.”

(David S. Schreiber)
Szomorúan emlékezünk október
13-án szeretett édesapánkra és
nagytatánkra, a mezőcsávási 
VITÁLIS KÁROLY tanító bácsira
halálának első évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Gyermekei és unokái.
(10825)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett, jó férj, apa, nagy-
apa, dédnagyapa, testvér, após,
rokon, ismerős, 

JAKAB SÁNDOR 
folyó hó 12-én életének 78. évé-
ben örökre megpihent. Drága
halottunkat október 15-én, hét-
főn 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra, a református egy-
ház szertartása szerint, a ma-
rosvásárhelyi református
sírkertben. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (10823-I)
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KERESKEDELMI TÁRSASÁG alkalmaz tapasztalattal rendelkező
ÁLTALÁNOS ASZTALOST és ADMINISZTRÁCIÓS MUNKÁT
VÉGZŐ SZEMÉLYZETET előkönyvelési teendőkre. Kiváló munka-
körülményeket, vonzó fizetést, étkezési jegyeket ajánlunk. Részlete-
kért hívjanak a 0744-196-704-es telefonszámot. (20579-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2018. október 12-i

4113-as számú rendelete értelmében rendkívüli ülésre hív-
ják össze a marosvásárhelyi tanácsot

2018. október 16-án, kedden 14 órára 

a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám
alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció

(SF/D.A.L.I. szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásá-
ról, beleértve a megvalósításra javasolt beruházás leírását tartal-
mazó mellékletet, a „Távkezelési rendszer a közvilágítás interaktív
vezérléséhez, a világítópontok fel- és lekapcsolásához távvezérlés
használatával”. 

Dr. Dorin Florea polgármester

Szünetel a vízszolgáltatás
Marosvásárhelyen

Az AQUASERV RT. értesíti a fogyasztókat,
hogy a hálózaton végzendő beütemezett bővítési-felújítási munká-
latok miatt október 16-án 9–16 óra között (hozzávetőleges időpont)
szünetel az ivóvíz-szolgáltatás Marosvásárhelyen, az 1918. December
1. út 219., 221. és 223. szám alatt, valamint az Înfrăţirii–Testvériség
utca 2. és 4. szám alatt.

Ezek a beruházási munkálatok az Európai Unió Kohéziós Alap-
jából társfinanszírozott, Az ivóvíz- és szennyvíz-infrastruktúra bőví-
tése és felújítása Maros megyében című projekt részét képező, a
marosvásárhelyi ivóvíz-, szennyvíz- és csatornahálózat, szivattyú-
állomások, vezetékek felújítására és kibővítésére vonatkozó kivi-
telezési szerződésbe vannak foglalva.

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejezté-
vel a rendszerben a víz elszíneződhet és lerakódásokat tartalmaz-
hat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük. Köszön-
jük megértésüket. 

A marosvásárhelyi Aquaserv Rt.

Szováta Város 
Polgármesteri Hivatala

Álláshirdetés
A 286/2011-es számú módosított és utólagosan kiegészített kor-

mányhatározat alkalmazási keretszabályzatának 7. számú cikkelye
első bekezdésében a meghatározott, valamint a meghatározatlan
időtartamra meghirdetett szerződéses állások esetében előírt álta-
lános feltételeket teljesítő jelentkezőknek Szováta Város Polgár-
mesteri Hivatala (adószám: 4436895) versenyvizsgát hirdet egy
megüresedett szerződéses állás betöltésére, a polgármester szakap-
parátusa keretében:

– egy szakképzetlen munkás a Só útja ökoturisztikai parkkal fog-
lalkozó részlegre – általános iskolai végzettséggel

A pályázati iratcsomót a hivatal székhelyén – Szováta, Fő út 155.
szám, 4-es iroda – lehet benyújtani a hirdetés kifüggesztésétől szá-
mított 10 munkanapon belül, és a következőket kell tartalmaznia:

a) beiratkozási kérvény, az intézmény vezetőjének címezve;
b) a személyazonossági igazolvány másolata;
c) a tanulmányokat és esetleg a szakképesítést igazoló oklevelek,

iratok másolata;
d) a munkakönyv, esetenként annak az iratnak a másolata,

amelyből kiderül a szolgálati idő;
e) erkölcsi bizonyítvány;
f) a háziorvos által kibocsátott egészségügyi bizonylat, melyből

kiderül, hogy a jelentkező alkalmas a betöltendő állásra;
g) a keresztlevél és házasságlevél (esetenként) másolata
h) a katonakönyv másolata (esetenként)
i) önéletrajz.

A versenyvizsgán való részvételhez a jelentkezőknek meg kell fe-
lelniük a 2011. évi 286-os kormányhatározat 3-as bekezdésében elő-
írtaknak. 

A versenyvizsga három részből áll:
1. dossziéválogatás, legtöbb két munkanappal a jelentkezési ha-

táridő lejárta után;
2. írásbeli vizsga 2018. november 5-én 10 órakor, a polgármesteri

hivatal székhelyén
3. állásinterjú november 6-án 10 órakor, ugyancsak a hivatal-

ban.
A végleges eredményt az állásinterjú után három munkanappal

függesztik ki a hivatal hirdetőtábláján. 
A könyvészetet a hivatal székhelyén függesztik ki. 
Bővebb felvilágosítás a 0265/570-218-as telefonszámon, 127-es

mellékállomás.
Fülöp László Zsolt polgármester
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