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Elakadt a csatornázás

Az első szakaszt be sem fejezték, kezdődik a második

Tervezet: a nagykorú személyek
kötelesek eltartani
munkaképtelen
szüleiket

A javaslat előírja, hogy amennyiben
az eltartásról nem rendelkezik testamentum vagy írott szerződés, a feleknek kell megegyezniük erről, végső
esetben pedig akár bírósághoz fordulhatnak az ügyben.

____________2.
Ifjú alkotók díjai

Több projekttel is próbáltak pénzt szerezni, már
akkor volt tervük és pályáztak, amikor Borbély
László volt a környezetvédelmi miniszter.
Akkor nagyközségként nem nyertek. Elena
Udrea feljesztési miniszter idején is pályáztak,
majd következtek az európai támogatású tervek, ahol 2,5 millió euróra lehetett integrált projekteket benyújtani. Ez az összeg nem lett volna
Gligor Róbert László
elég rá, de úgy gondolták, hogy 500 ezerből
Többszöri próbálkozásra
Sajnálatos helyzetről számolt be Ferenczi
A község jelenlegi legnagyobb terve és beru- Marosvásárhelyről ellátják vízzel HagymásGyörgy polgármester: amikor hosszú évek házása a szennyvízhálózat kiépítése, amelynek bodont, kétmillióból pedig elkezdik a községi
munkája után sikerült pénzt szerezni a községi kezdete mintegy tizenöt évre nyúlik vissza.
(Folytatás a 2. oldalon)
Bár a pénz megvolt rá, elakadt a csatornahálózat építése Nyárádkarácson községben. Megpróbáltak dűlőre jutni a
kivitelezővel, végül mégis szerződést
bontottak. Hamarosan elkezdhetnék a
csatornázás második szakaszát, miközben az elsőt még nem tudták befejezni.

csatornahálózat építésére, mégsem örülhet a lakosság, hiszen a kivitelező cég egy adott ponton
abbahagyta a munkát és nem volt hajlandó folytatni. Számos más feladata, gondja is volna a
községvezetésnek, de az áldatlan helyzetből
való kilábalás és a szennyvízhálózat és tisztítóállomás megépítése most a legfontosabb –
mondja az elöljáró.

Az intézmény teatrológia tanszékcsoportja által fiatal alkotók számára ez
évben is meghirdetett Drámapálya
című pályázat ifjú nyerteseit díjazták
az egyetem tanárai, oktatói egy kötetlen, laza, a színházról és irodalomról
szóló délután keretében.

____________3.
Díjat hozott egy
kislánynak az árvíz

Elektronikus postán értesítettek, hogy
különdíjban részesült a pályamunka,
azon este továbbítottam is a kislánynak, hogy a család együtt élje meg ezt
az örömet.

____________7.

Hőguta
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A Nap kel
5 óra 36 perckor,
lenyugszik
21 óra 17 perckor.
Az év 187. napja,
hátravan 178 nap.

IDŐJÁRÁS

Változékony idő

Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 14 0C

Ma CSABA, holnap APOLLÓNIA napja.
APOLLÓNIA: görög eredetű,
jelentése: Apollónak, a fény, a
világosság istenének szentelt.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2019. július 5.

1 EUR

4,7245

100 HUF

1,4601

1 USD

1 g ARANY

4,1951
190,7588

Jövő héttől kezdik
a minisztériumok
tevékenységének kiértékelését

Viorica Dăncilă kormányfő pénteken bejelentette, a jövő héttől egyenként kiértékelik az összes minisztérium tevékenységét,
ezt követően pedig eldönti, kivel folytatja a munkát és kivel
nem.
– Jövő héttől megkezdjük a minisztériumok tevékenységének
kiértékelését, és a végén meglátjuk, hol lesz kormányátalakítás,
vagy ugyanazzal a miniszterrel folytatjuk a munkát. Láttam,
hogy a közbeszédben téma lett, neveket emlegetnek, de nem volt
szó egyik vagy másik névről – szögezte le a miniszterelnök.
A sajtóban megjelent híresztelések szerint Răzvan Cuc, Petre
Daea, Bogdan Trif, illetve Carmen Dan napjai is meg lehetnek
számlálva. (Mediafax)

Iohannis visszaküldte
az állategészségügyi
törvénytervezetet

Visszaküldte a parlamentnek újbóli megfontolásra Klaus
Iohannis az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági tevékenységet szabályozó 2004/42-es kormányrendeletet módosító
jogszabályt – közölte az Államelnöki Hivatal.
Az államfő által kifogásolt törvény kötelezné az állategészségügyi igazgatóságokat, hogy öt évre szóló koncessziós szerződéseket kössenek a szervezetekbe tömörült állatorvosokkal,
vagy 10.000 lejes összeget biztosítsanak az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság költségvetéséből minden szabadfoglalkozású állatorvosnak, akinek olyan
szerződése van, amely feljogosítja állatorvosi tevékenység folytatására nem kereskedelmi célú gazdaságokban.
Iohannis szerint a tervezet bizonyos kitételeit összhangba kell
hozni a témába vágó más jogszabályokkal, és koherens, egyértelmű és kiszámítható törvényt kell alkotni. A tervezet ugyanis
nem pontosítja például, hogy milyen körülmények között és milyen jogi feltételek mellett lehet megkötni a szerződéseket a szabadfoglalkozású állatorvosokkal – érvel az elnök. (Agerpres)

Tervezet: a nagykorú
személyek kötelesek eltartani
munkaképtelen szüleiket

A nagykorú, munkaképes személyek kötelesek eltartani „nehézségekkel küszködő, munkaképtelen, anyagi támogatásra szoruló szüleiket” – erről szóló törvénytervezetet nyújtott be a
szenátusba egy, többségében szociáldemokrata párti törvényhozókból álló csoport.
A javaslat előírja, hogy amennyiben az eltartásról nem rendelkezik testamentum vagy írott szerződés, a feleknek kell megegyezniük erről, végső esetben pedig akár bírósághoz
fordulhatnak az ügyben.
A fix összegű, havonta fizetendő tartásdíj összegét a bíróság
állapítja meg, „a gyermek anyagi és családi helyzetének figyelembevételével”, de az összeg nem haladhatja meg a fizetésre
kötelezett személy nettó havi jövedelmének egyötödét.
A tervezet értelmében amennyiben a munkaképtelen, anyagi
támogatásra szoruló nagyszülőket gyermekeiknek nem áll módjukban eltartani, ez a kötelezettség áthárul az unokákra.
A javaslat szerint a tartásdíj kifizetésének „rosszhiszemű elmulasztása” hat hónaptól három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy bírsággal büntethető. (Agerpres)
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Elakadt a csatornázás

(Folytatás az 1. oldalról)
csatornahálózat építését. Végül nem
nyújthattak be pályázatot, mert a
megye településeinek vízellátásával
csak az Aquaserv vállalat foglalkozhat, így nem kaptak rá engedélyt.
Ezért maradt az a pályázati lehetőség,
ahol egymillió eurót lehetett lehívni,
de mivel a községi terv hétmillióba kerülne, át kellett dolgozni. Meg is nyerték az egymilliót, de a közbeszerzés
nagyon lassan haladt: már 2015-ben
megvolt a helyszíni szemle, viszont a
munkálatokra a közbeszerzést csak
2016-ban tudták meghirdetni.

Menteni a menthetőt

A több jelentkező közül a legkisebb
összegű ajánlatot a vásárhelyi Energoplus cég tette le, más feltételeket
nem lehetett szabni, csak amit a törvény megengedett. A tervek elkészítése és az engedélyek beszerzése után
tavaly áprilisban kapott engedélyt a
cég a munka elkezdésére. Két hónap
alatt két kilométeren ki is építette a hálózatot Csibán és Káposztásszentmiklóson, partvédelmi munkát is végzett
a Nyárád mellett, megöntötte a leendő
szennyvíztisztító aljzatát, és egy helyen átfúrást végzett a vízvédelmi
gáton, ahol a megtisztított vizet engednék vissza a Nyárádba. Ez értékben a
beruházás egytizedét jelenti.
A cég ezután szinte teljesen szüneteltette a munkálatot, pedig idén áprilisig be kellett volna fejeznie.
Többszöri tárgyalás és ígéret után sem
folytatta, így márciusban felbontották
a szerződést vele, hogy legalább a garanciát visszatarthassák. Jelenleg azon
dolgoznak, hogy a hátralevő munkára
közbeszerzést írjanak ki, de ha a volt
kivitelező perre viszi a dolgot, tovább
húzódik az idő. Ez a szakasz 4 km hálózat lefektetését, és Szentmiklós és
Fintaháza között egy 2500 lakosra ter-

Évek munkájába telt, amíg elkezdődött a csatornázás, de két hónap után le is állt
Fotó: Gligor Róbert László

vezett szennyvíztisztító építését cé- hálózatra. A szennyvíztisztítót pedig
lozta. Azonban csak részben valósult kibővítik ötezer lakosra és ipari kapacitásúra.
meg.
A közbeszerzési eljárás hosszadalJöhet a második szakasz
mas, már tavaly nyáron elkezdték,
A községvezetés abban reményke- ősszel megkezdődött a cégek versedik, hogy kerül vállalkozó, aki befe- nyeztetése, idén februárban sikerült
jezi az első szakasz építését, ugyanis a szerződést aláírni a tervezésre és közmásodik szakasz jóval keményebb di- beszerzésre egy szatmárnémeti céggel.
ónak tűnik, további 6 millió euróba A tervet letették véleményezésre az
kerül a teljes községi hálózat kiépítése. Aquaservhez, és a polgármesteri hivaA kormány helyi fejlesztési program- tal kiadta az építkezési engedélyt. Az
jából (PNDL) 29 millió lejes támoga- építkezési felügyelőségnek voltak észtást sikerült megpályázni, ebből 30 revételei, módosításokat kellett eszkökilométeres hálózatot kell kiépíteni a zölni, a rendőrség is véleményezést
községben, ami minden utcát magába kell adjon a közúti forgalom korlátofoglalna, kivéve egy távol eső, nem la- zásáról, de úgy gondolják, hogy júlikott bodoni részt és az új negyedet, usban a cég elkezdheti a munkát.
ahol magánutcák vannak. Ennek elle- Voltak nehéz projektjeik, de egy sem
nére itt is minden utca végén kialakí- volt olyan körülményes, mint a csatortanak egy-egy befogadóaknát, hogy nahálózat kiépítése – összegzett a polkésőbb ez a rész is csatlakozhasson a gármester.

EgészÉlet szigete

A Maros Megyei Múzeum szeretettel fogadja az
EgészÉlet szigete című vándorkiállítást, amellyel Nagy
Sándor előtt tiszteleg születésének 150. évfordulója alkalmából. A művész fontos szerepet vállalt a marosvásárhelyi
Kultúrpalota dekorációjának kialakításában.
A Körösfői-Kriesch Aladár által alapított Gödöllői Művésztelep (1901-1920) szellemi és művészeti vezetésében
aktívan részt vevő Nagy Sándor a grafika, festészet és iparművészet terén alkotott jelentőset.
A bemutatásra kerülő grafikák, színes ablakokhoz készített kartonok, olajfestmények, kőnyomatok, könyvillusztrációk betekintést nyújtanak a művész munkásságába.
Ezek közül is kiemelt fontossággal bírnak a Kultúrpalota
díszítéséhez készített tervek.
Július 11-én, csütörtökön 17 órától EgészÉlet szigete.
Nagy Sándor munkássága címmel vetített képes előadást
tart K. Kriesch György, a kiállítás kurátora. Helyszín: Ma- latvezetést tart K. Kriesch György. Helyszín: Kultúrpalota,
rosvásárhely, Kultúrpalota, Kisterem; 18 órától a kiállítás jobb szárny, II. emelet.
A kiállítás július 12. – szeptember 1. között látogatható.
megnyitása. 12-én, pénteken 16 órától magyar nyelvű tár-

Sorozatkoccanás

Anyagi kárral járó sorozatkoccanás
történt július 4-én, csütörtökön 14.20
órakor Marosvásárhelyen, a Cuza
Vodă utcában. A balesetben négy személyautó érintett. Egy hatvanéves marosszentannai férfi autója ütközött egy
ludasi 31 éves férfi által vezetett személygépkocsival, az egy harmadiknak
csapódott, amely egy negyedik járműnek koccant. Az utóbbit egy 72 éves
marosvásárhelyi férfi vezette. A balesetben a 31 éves járművezető enyhébb testi sérüléseket szenvedett. A 60

Rendőrségi hírek
éves járművezetőt alkoholtesztnek vetették alá, a kilélegzett levegőben 0,23
mg/l alkoholt jelzett az alkoholszonda.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Jogosítvány nélkül, ittasan
vezetett

Hajtási jogosítvány nélkül, ittasan
vezette parkoló járműveknek autóját a
megyeszékhelyen egy fiatalember. Július 3-án 23 óra körül bejelentés érkezett egy anyagi kárral járó balesetről,
mely a Godeanu utcában történt. A

helyszínen egy 17 éves marosvásárhelyi fiatalt igazoltattak, aki vezetés közben elvesztette uralmát a jármű felett,
és két szabályosan parkoló személyautónak ütközött.
Az alkoholteszt 0,54 mg/l értéket
mutatott a kilélegzett levegőben,
az országos nyilvántartás adataiból
pedig kiderült, hogy semmilyen
járműre érvényes hajtási jogosítványnyal nem rendelkezik. Az esetet hajtási
jogosítvány nélküli és ittas vezetés miatti bűncselekményként vizsgálják.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1391. sz., 2019. július 6.
Nagy Attila

Hódolat Janus Pannoniusnak

Ravenna

Rétegek mögül lobban a Fény
Arra, kit áhitat rabol meg hirtelen,
Viseltes lelkéből dobva ki a szennyet –
Teremtés Fia – isteni kéz mutat Rá –
Nyájának örülve, s virágnak, madárnak,
Nem a dogmáknak, de Életnek örvendez
Arca és szeme, mely félig tán földi…

Urbino

Uram, Hercegem, Federico!
Roppant ízlésed feledtet
Bármi talmit, ami még
Itt, eme árnyékszékvilágban
Naponta öli az elmét és a lelket!
Oda minden, ami aggaszt,
Ha láthatom Városod!

Vadad, 2019. június 22.

DrámaPálya 8.

Kaáli Nagy Botond
A hétfő délutáni kánikulában szokatlanul
csendes volt a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem és udvara. Ám a szünidős hallgatók
hiánya okozta időtorpanást egy pergő, családias és kellemes beszélgetés oldotta odabent,
a kellemesen hűvös előcsarnokban: az intézmény teatrológia tanszékcsoportja által fiatal
alkotók számára ez évben is meghirdetett
Drámapálya című pályázat ifjú nyerteseit díjazták az egyetem tanárai, oktatói egy kötet-

Ifjú alkotók díjai

len, laza, a színházról és irodalomról szóló
délután keretében.
„Szereted a színházat? Fordulatos történeteket találsz ki? Szívesen írsz naplót, verset,
dialógust? Akkor lépj a DrámaPályára! Ha
úgy érzed, hogy a színpad az a hely, ahol az
írásodnak el kell hangzania, írj jelenetet vagy
egész estét betöltő drámát. Ha azt tapasztalod, hogy a színpadon látottak elragadnak
vagy felbőszítenek, ha egy előadás gondolkodásra késztet vagy van véleményed róla –
írj élménybeszámolót, esszét, eszmefuttatást,

Kós Anna, Ungvári Zrínyi Ildikó, Albert Mária és Lázok János

egetrengető kritikát vagy akár Facebook-bejegyzés típusú szöveget, mely egy színházi
előadást, esetleg elolvasott drámát ajánl vagy
nem ajánl. Felhívásunkra fiatalok írásait, pályaműveit várjuk két korcsoportban (14-17 és
18-26 évesektől), a következő kategóriákban:
a) jelenet vagy dráma, b) színházi élménybeszámoló vagy kritika és c) Facebook-bejegyzés típusú szöveg egy színházi előadásról
vagy drámáról” – ez volt az a felhívás,
amelynek eredményeként több értékes szöveg is született. A legjobbak szerzői ezúttal
ott ültek az első sorban, írásaikról
a pályázat zsűritagjai, az egyetem
oktatói – Kós Anna, Ungvári Zrínyi Ildikó, Albert Mária, Lázok
János, Patkó Éva, Boros Kinga és
Harsányi Zsolt – közül többen is
véleményt formáltak. Az est moderátora, Albert Mária elmondta,
a zsűri tagjainak nem volt könnyű
dolga.
– Számomra mindig nagyon
érdekes, és az idei, nyolcadik kiadásnál is az, hogy ezek a szövegek
rendkívül
személyes
dolgokkal foglalkoznak: nagyon
nagy hittel íródtak, és ennek
időnként az az eredménye, hogy
a szöveg úgy szólal meg, mint ha
változtatni akarna a világon. Ezt
nevezhetnénk az írásba vagy
egyáltalán a művészetbe vetett túl
nagy hitnek is, de azt gondolom,
hogy így érdemes írni. Azt kíváFotó: Nagy Tibor nom mindenkinek, hogy az ötve-

Gaspar Van Wittel (1653–1736): Urbino

nen túl se felejtse el azt a lendületet, amellyel
azt gondolta, hogy az ő kritikája, drámája, beszámolója vagy jelenete változtat valamit
ezen a világon. Akik itt vannak, azoknak az
életén már változtatott valamit az, hogy itt
ülünk és beszélgetünk. Remélem, hogy kialakulnak majd olyan kapcsolatok és párbeszédek, amelyek segítenek majd a további
munkában, valamint abban is, hogy valóban
tehetséges diákokat, későbbi munkatársakat
találjunk – mondta Albert Mária, majd felsorolta azokat a díjazottakat, akik nem lehettek
jelen. Mint kiderült, Nádori Anna dicséretben
részesült a Századunk tragédiája című munkájáért – a versben írt dráma Az ember tragédiájának egy különleges átírási kísérlete. A
harmadik díj Somorjai Rékát illette Szorításban című munkájáért, ez az írás is a dráma
kategóriába tartozik. A jelen lévő díjazottak
közül a Drámapálya 8. kiadásának zsűrije
második díjban részesítette Nagy Lázár Mikoltot a Papírvíz című munkájáért. Második
díjban részesült Kelemen Borostyán Három
című írásáért. Ugyancsak második díjban részesült Nagy László a Rudinak fáj című munkájáért. Nagy László „visszaeső”, másodszor
díjazták, ő több műfajban is kipróbálta magát.
A díjak átadását követően a vendéglátók
arra kérték a díjazottakat, hogy szóljanak
egypár szót önmagukról, pályamunkáikról,
illetve arról, hogy miért járnak színházba,
miért szeretik a színházat.
– Sepsiszentgyörgyön élek, a Plugor Sándor Művészeti Líceum drámapedagógiai osztályában tanulok, most megyek tizenkettedik
(Folytatás a 4. oldalon)
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Kós Anna, Nagy László, Boros Kinga, Harsányi Zsolt és Kelemen Borostyán

(Folytatás a 3. oldalról)
osztályba – kezdte rövid bemutatkozását
Nagy Lázár Mikolt. – Magamról nagyon
sokat nem tudok mondani, de ha megkérdeznék tőlem, hogy miért szeretem a színházat,
akkor azt mondanám, hogy azért, mert nagyon szépen boncolgatja magát az embert, az
emberi lelket, akár testet és elmét. Az előadást, amiről írtam, azért választottam, mert
úgy éreztem, hogy tudok róla írni, lehet róla
beszélni. A jövőmet illetően még nagyon bizonytalan vagyok, de mindenképpen valami
írással kapcsolatos szakmát szeretnék. Színpadon annyira nem szeretek lenni, írni azonban nagyon. Esetleg újságírás vagy
teatrológia, még nem tudom, de van még egy
évem eldönteni.
– Bolyais diák vagyok, most megyek tizenegyedik osztályba – tette hozzá Kelemen Borostyán. – Azért választottam a témámat, mert
érdekelnek azok a betegségek, amelyekről
írtam. A színházat pedig azért szeretem, mert
egy kicsit minden van benne: a díszletben
meg a jelmezben van egy kicsi képzőművészet, az előadásban a dráma mellett zene. Egy
évig jártam diákszínjátszó körbe, nagyon szerettem, de azt valószínűleg nem fogom folytatni, az írást azonban igen.
– Most végeztem a tizenkettedik osztályt,
még nem vagyok benne biztos, hogy mit szeretnék folytatni, egyelőre csak azt tudom, hogy
holnap megyek érettségizni, és ma is voltam –
árulta el Nagy László. – Nem gondoltam
volna, hogy a három írásom közül ezt fogják
díjazni, igazából ezt nem is akartam elküldeni.
Nem erre a pályázatra írtam. Az elmúlt év
során, amikor kedvem tartotta, vagy úgy éreztem, hogy valamit kell írnom, akkor leültem
és írtam, így született ez a szöveg. Elsődleges
célom az volt, hogy a színházról és a vallásról
írjak. Most végeztem a tizenkettedik osztályt,
sokat gondolkodtam azon, hogy merre tovább,
és nem tudtam még eldönteni. Vallásos ember
vagyok, és szeretem a színházat. Emiatt soha
nem tudtam, hogy a kettő közül melyiket válasszam, és úgy gondoltam, ha leülök, és írok
erről a dilemmáról, megtudhatom, az írás hova

visz el engem. Megírtam ezt a szöveget, de
nem lettem sokkal több, ugyanakkor egy kicsit
jobban megismertem magam. De még mindig
e kettő között őrlődöm, nem tudom, melyiket
válasszam majd. Kisgyerekkorom óta szeretem a színházat, szeretném, ha továbbra is az
életem része lenne. Azt szeretem benne, hogy
amit a mindennapi életben, a társadalomban
zárkózott emberként magamban tartok, azt a
színpadon le tudom vetni, és egy új ember
arca is tudok lenni: a színpadon lehetek bárki.
– A jól működő szövegek titka, hogy van
tétjük: azzal, hogy az írással magadat jobban
megismerted, valószínűleg az, aki olvassa, az
is jobban megismert magából egy kicsit. Egy
jó szöveg olyan tükröt tud tartani, amely működőképes – fűzte hozzá Albert Mária.

Boros Kinga Kelemen Borostyán betegséggel foglalkozó szövege kapcsán mintegy
érdekességként emelte ki, hogy a szerző egészen más motivációval írt, mint ami a szövegben végül izgalmasként jelentkezik: ami az
írói én számára nem volt fókuszban, ez esetben rendkívül szépen felfénylik a szövegben.
Harsányi Zsolt hozzátette: – Közhelynek
számít, hogy a színház halódik, vagy ha nem
is halódik, akkor válságban van. Kétezer-ötszáz éve válságban van, de úgy gondolom,
továbbra is van jövője, ha ennyi fiatal jelentkezik egy ilyen pályázatra: van remény arra,
hogy ez a válság hosszan tartson még, és belőle valami új szülessen.
Ungvári Zrínyi Ildikó szerint nem kell ma
eldönteni, hogy az ember min kíván játszani

a továbbiakban: lehetséges egyszerre több
dologgal is foglalkozni, az írás pedig épp egy
ilyen eszköz – olyan, amelynek segítségével
sok mindent meg lehet figyelni a világról és
önmagunkról is.
A verseny további pozitív következménye
az is, hogy a díjazottak könnyített felvételt
nyernek az egyetem teatrológia szakára. A
beszélgetés keretében a második díjasok
könnyített felvételijével kapcsolatosan az intézmény oktatói megjegyezték, hogy az előkészítőkön és a vizsgákon meg kell jelenni,
de megelőlegezték a bizalmat, ismerik a tehetséget, és tárt karokkal várják azokat az írni
tudó, tovább tanulni akaró embereket, akik a
színház közelében szeretnének maradni, mert
nagy szükség van rájuk.

Lázok János és Nagy Lázár Mikolt
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Augusztus közepén kezdődik az erdélyi boutiqe-fesztivál

AWAKE-újdonságok

Kaáli Nagy Botond
A nyár az igazi fesztiválszezon, több napig
tartó partikban pedig Maros megye sem szűkölködik. E hétvégén javában zajlik az elsősorban
fiatal
generációknak
szánt
marosvásárhelyi VIBE, augusztus közepén
pedig a pszichedelikusabb, a zenei kínálat
mellett elsősorban a kortárs művészetekre fókuszáló AWAKE kerül sorra a gernyeszegi
Teleki-kastély parkjának árnyat adó fái alatt.
Utóbbit a legjobb tíz európai boutiqe-fesztivál közé rangsorolta nemrég egy rangos külföldi kiadvány. Amint azt korábban is
megemlítettük, a boutiqe-fesztiválok több jellemzőjükben is különböznek a nagy, óriási
tömegeket mozgató partisorozatoktól: esetükben nem csak a koncertek és az azokat követő bulizás a lényeg – a legtöbb esetben
különleges hangulatú helyszínen, egyedi dekorelemekkel gazdagítva szervezik, a koncertek és buli mellett pedig számos,
elsősorban kulturális jellegű programsorozatot is nyújtanak. A Teleki-kastély parkjában
berendezett, különböző tematikus sátrak,
egy-egy tematikára összpontosító, elkülönített részek és az azokban zajló tevékenység
nagyszerűen példázza az ilyen események
jellegét: ide azok jönnek, akik értékelik a kultúrát, a kortárs irodalmat és művészetet, akik
a buli mellett szeretnek napközben tartalmasan lazítani, olvasni, kiállításokat, előadásokat, filmeket nézni, és beszélni is róluk.
A fesztivál szervezői nemrég újabb felhívást intéztek az érdeklődőkhöz: AWAKE
Spotlight címmel zenekar-, illetve lemezlovasversenyt szerveznek, amelynek nyertesei
helyet kapnak a fesztivál fellépői között. Az
érdeklődőknek a próbáikról kell felvételt készíteniük, a klipet pedig július 22-ig saját
Facebook-oldalukon kell megosztaniuk a
@AWAKE tag-gel, illetve #AWAKESpotlight hashtag-gel. A leginkább értékelt, legtöbb megjegyzést kiváltó, legtöbbször
megosztott, kategóriánkénti öt klipet a szervező Emagic és a partner Radio Guerilla csapatának zsűrije értékeli. A nyerteseket az
awakefestival.ro oldalon és a @AWAKE
Facebook-oldalon értesítik július 26-án.

Az idei fesztivál fellépői listáját gondos
tervezgetés előzte meg, amelynek köszönhetően a buli három fő színpadán – The Cube
Main Stage, River Stage és Castle Lounge –
különleges, gazdag és átfogó zenei kínálat,
drum&bass és electro, punk, indie, rock várja
az érkezőket.
További újdonság a Taste of AWAKE,
amely elsősorban a gurmandok figyelmére
számíthat. Az egyszer használatos műanyagok használatát teljes mértékben mellőző
étel- és italkínálatot a guruló kajáldák, food
truckok nyújtják, eddig tizenhét furgon tulajdonosai jelentették be érkezésüket. Közöttük

lesz a Dumas Van, az első hazai tex-mex kifőzde, a Székely Hot Dog, a Cheese Up sajtkülönlegességek, a nápolyi pizzát kínáló
Camionetta, a fish & chips guru Codfather,
a Circus Pub, a spanyol sonkára alapozó
D’Jamon, a sajtos szendvicseket kínáló
Grand Pan d’Or, a palacsintákra szakosodott
Yummy, az ismert cukrászmester által vezetett, saját cannoli- és profiterolreceptek szerint készült finomságokat kínáló Zobuian, a
házi ízeket hozó Bubble Waffle, a fagyikat
kínáló Betty Ice, a vásárhelyi J’ai Bistrot és
The Office pubok képviselői, a Shoteria
nevű első hazai shotbár, a négy kontinens bo-
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rait kínáló Bruno Wine Bar, valamint a kolozsvári Submarine.
Az Awake-et többrétegű boutiqe-fesztiválként jellemzik a szervezők: a Forest Library
árnyas fái alatt olvasósarok, a Moziban és a
Theatre Under the Bridge-ben cannes-i filmek
és független színházi előadások, a Serenity
Meadow-ban pilates és jógázási lehetőség, a
Bazárban különböző tematikus kellékek és kiegészítők várják a fesztiválvendégeket,
miközben a Feed Your Mind nevű beszélgetőplatform innovatív műhelymunkái biztosítanak ihletet az alkotáshoz.
A gernyeszegi Teleki-birtokon augusztus
15-e és 18-a között zajló fesztiválra szóló új,
Sleepy Bird nevű bérletek pedig már elérhetők a tickets.awakefestival.ro, a iabilet.ro és
az eventim.ro oldalakon, áruk 209 lej (négynapos belépő) és 239 lej (négynapos belépő
+ kemping).

Erdélyfest – magyar könnyűzenei előadók egy színpadon

Fotó: awakefestival.ro

Az év legpörgősebb bulijaként hirdetik az
első alkalommal szeptember 14-én megtartandó Erdélyfestet az esemény szervezői. Az
egy nap alatt több hazai és magyarországi

pertoárral lép színpadra. Az új dalok mellett
a már jól ismertek áthangszerelve, újragondolva, csipetnyit az erdélyi gyökereket
idézve tűnnek fel. A fellépések során hihe-

könnyűzenei előadót színpadra állító Maros
megyei rendezvény helyszíne Makfalva. – A
fesztivál célja a zene révén egyesíteni az erdélyi magyarságot, valamint érvényesíteni a
helyi kulturális értékeket – fogalmazott Marius Grad főszervező. Bár a fesztivál elsősorban a magyar nemzetiségűeket szólítja meg,
szívesen látják a más anyanyelvű közönséget
is. Ugyanakkor a kicsikre is gondolnak: a tervek szerint a déli órákban gyermekműsor,
versenyek lesznek, valamint vidámpark is.
Az Erdélyfesten egy nap alatt több hazai
és magyarországi együttes, előadó koncertezik. Keresztes Ildikó szólókarrierjének 20.
évfordulójára kibővült zenekarral, színes re-

tetlen energiaszintjének, színpadi jelenlétének, lélektől lélekig érő balladáinak és
lendületes rockslágereinek köszönhetően
észrevétlenül ejti rabul a közönséget korosztálytól függetlenül. A marosvásárhelyi születésű, Magyarországon élő énekesnő hosszú
évekig részt vett az ifjú, feltörekvő tehetségek felkarolásában, akik közül többen neki
köszönhetik, hogy ma megélhetik álmaikat
előadóművészként.
Klasz Andreas énekes-dalszerző 2010-ben
kezdte zenei pályafutását, ami után bekerült
a legjobb tíz előadó közé a Fásy Ádám által
Kolozsváron szervezett mulatós műfajú versenyen. Ezt követően számos magyarországi

koncertet adott többek között Hajdúszoboszlón, Gyulán, a Balatonon, Zalaegerszegen,
Mogyoródon. Időközben a Muzsika TV is
felkarolta az énekest, és fellépési lehetőséget
nyújtott neki többezres közönség előtt. Klasz
Andreas eleinte feldolgozásokat játszott, később főként saját maga írta dalait. Első szerzeménye Te vagy a gyémánt címmel jelent
meg, ezt követte a Te vagy az álmom, Meghódítottad a szívem, Pezsgőt az asztalra és a
sor még hosszan folytatódik. Eddig három
lemezt adott ki, és szeptemberben piacra
dobja a negyedik albumot. Reméli, hogy
ezzel újra meghódítja az erdélyi magyarságot.
A fesztiválon fellép Tamás Gábor kolozsvári énekes, zeneszerző, a magyar kultúra lovagja, közismert dalok előadója. „Az utóbbi
évek sikeres koncertturnéi hatására úgy
érzem magam, mint egy misszionárius, akinek az a feladata, hogy boldog és kellemes
perceket szerezzen az embereknek, New
Yorktól Stockholmig, Törökországtól Erdélyig hirdesse a muzsikát. Örömmel teszek
eleget eme hivatásnak” – vallotta a kincses
városi előadó.
Koncertzik a budapesti Kökény Attila, aki
az 5. Megasztár tehetségkutatóban a 2010
legjobb férfihangja elismerést kapta. Szintén
a magyar fővárosból érkezik L. L. Junior
roma származású magyar rapper, előadó-dalszerző, aki az 1990-es évek végén alakította

meg két társával (Fatima és Beat) együtt a
Fekete Vonat nevű formációt. Az együttes
nagy sikert aratott Magyarországon: két platina- és egy aranylemezt kapott. Sikerük csúcsán a csapat közös megegyezés alapján
szétvált, és Junior 2001-ben elutazott az
Egyesült Államokba. Egy év szünet után hazatért, és 2002-ben a Private Moonnal elkészítette első szólólemezét, azóta minden
évben kiadott egy-egy albumot.
Színpadra lép a legendás V-Tech zenekar
is, amelyet Kefir és Szamóca 1998-ban alapított. Kefir fiatal kora ellenére 15 éve a magyar popkultúra része: 21 slágeréből készült
videoklip, ezek szinte kivétel nélkül vezettek
valamilyen magyar slágerlistát. Számos
arany- és platinalemez, vagyis több százezer
eladott hanghordozó, több ezer koncert és
fellépés, számtalan magyarországi és nemzetközi siker fűződik a nevéhez; nemcsak a
V-Tech tagjaként, de szólóban is sikeres tudott lenni.
A hiphop műfajt képviselve érkezik a
fesztiválra az AK26 nevű magyarországi formáció, valamint Mogács Dániel budapesti
humorista is szórakoztatja a közönséget. A
reggelig tartó buli hangulatáért lemezlovas
felel majd. A fesztiválra 50 lej értékben lehet
belépőt váltani, a VIP-jegy 200 lejbe kerül,
ugyanakkor öt jegy megvásárlásánál a hatodik ajándék. További információk a rendezvény honlapján és Facebook-oldalán.
Támogatók:
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Bányai Kelemen Barna játssza Csernus Imre karakterét

Kezdődik a Toxikoma
forgatása

A napokban kezdődik a Toxikoma című film forgatása, amely
Szabó Győző azonos című regénye alapján, Herendi Gábor rendezésében készül – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap csütörtökön az MTI-vel.
A produkcióban a színész Szabó Győzőt Molnár Áron, a pszichiáter Csernus Imrét pedig a marosvásárhelyi származású Bányai Kelemen Barna, a Tompa Miklós Társulat egykori tagja
játssza. Szabó Győző executive producerként is szerepel a stáblistán, a producerek között pedig Herendi és Illés Gabriella neve
olvasható.
Illés Gabriella elmondta, hogy az eredeti regényt kiindulópontként használták. Az alkotók végül abban állapodtak meg, hogy
„egy Whiplash- vagy Good Will Hunting-szerű buddy történetet
kell elmesélniük a két hős, a drogos alfahím és az Istent játszó
pszichiáter egymásnak feszüléséről és baráttá válásáról”.
„Szabó Győző Toxikoma című regénye különösen közel áll
hozzám, hiszen a heroinizmusáról szóló személyes történetében

magam is érintett vagyok” – idézte a Filmalap közleménye Herendi Gábort. A rendező elmondta, hogy a Valami Amerika forgatása előtt Zsámbéki Gábor, a Katona József Színház akkori
igazgatója ahhoz a feltételhez kötötte Szabó Győző filmbeli szereplését, ha hajlandó bevonulni és alávetni magát az elvonókúrának.
„Személyesen konzultáltam dr. Csernus Imrével, hogy vajon
Győző egy ilyen megpróbáltatás után hogy tud majd dolgozni.
Dr. Csernus megnyugtatott, hogy Győzőnek a munka egyenlő
lesz a gyógyulással, nyugodtan bízzak benne. Így is tettem” –
emlékezett. Szabó Győző elmondta, hogy a film a Csernus doktorral a terápia alatt kialakult kapcsolat fejlődését mutatja be. A
színész megjegyezte: örül, hogy Molnár Áron játssza a filmben,
mivel nagyon hasonlít fiatalkori önmagára.
A Filmalap támogatásával készülő Toxikomát a tervek szerint
2020 novemberében mutatják be a magyar mozik a Vertigo
Média forgalmazásában.

Alkotóművészeti pályázatot hirdetett a MANK

Ady 100

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából a MANK Nonprofit Kft. alkotóés előadóművészek számára nyílt pályázatot hirdet, melynek célja Ady sokszínű életművének és szellemi örökségének bemutatása kortárs megfogalmazásban.
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (MANK) tájékoztatása szerint a pályázat célja a költő személyisége és művei által inspirált új alkotások létrehozása, a különböző művészeti területeken alkotó művészek – írók, költők, zeneszerzők,
képző-, ipar- és előadóművészek – által készített művekből összművészeti rendezvény
megvalósítása.
Az összegzés szerint pályázni lehet új, korábban még nem publikált irodalmi alkotásokkal – például Ady Endre költészetének inspirációjára írt versekkel vagy parafrázisokkal, a költő életének bizonyos szakaszát feldolgozó színdarabok
szövegkönyveivel –; versszínházi produkciókkal, amelyek Ady Endre verseit dolgozzák fel a megszokottól eltérő, újszerű módon; színjátszó csoportok műveivel, amelyek
Ady Endre életének bizonyos szakaszait jelenítik meg kamaraelőadás, miniszíndarab
formájában; megzenésített versekkel, előadó-művészeti darabokkal, zenés és táncos
előadásokkal, amelyek kapcsolódnak Ady Endre verseihez, életéhez.
A képző- és iparművészek bármilyen technikával elkészített műalkotásokkal pályázhatnak, amelyek mérete maximum 120-szor 120 centiméter lehet.
A MANK írók, költők, drámaírók, zenészek, képző- és iparművészek, grafikusok,
fotóművészek, előadóművészek, színjátszó csoportok és bármilyen egyéb művészeti
ágban alkotó művészek pályázatait várja szeptember 23-ig.
A beérkezett pályaműveket szakértő zsűri értékeli. A legjobb pályaműveket a
MANK Nonprofit Kft. Ady 100 – Ady arcai címmel összművészeti rendezvény keretén belül mutatja be a MANK Galériában és a Szentendrei Régi Művésztelep kertjében. A pályázat részletes feltételei és elismerései az alkotomuveszet.hu oldalon olvashatók.

Elhunyt Tabányi Mihály harmonikaművész

Kilencvennyolc éves korában elhunyt Tabányi Mihály
harmonikaművész és dzsesszzenész, Budapest díszpolgára
– közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.
Tarlós István, Budapest főpolgármestere közleményében
kiemelte: a nemzetközi hírnevű tangóharmonika-művész az
elmúlt évtizedekben kiemelkedő szerepet játszott a magyar
zenei életben. A magyar kultúra terjesztéséért, Magyarország
és Budapest hírnevének öregbítését szolgáló, egyedülálló
művészi színvonalú munkásságának elismeréseként kapta
meg 2007-ben a Budapest díszpolgára címet.
Tabányi Mihály 1921. február 1-jén született Pilisen. Hegedülni, zongorázni tanult, majd hét évig járt a harmincas
évek legnagyobb harmonikása, a magyar származású Louis
Bobula óráira. Közben kántorként, templomi orgonistaként
is működött. Felvételt nyert a Zeneakadémiára, ahol nagybőgőzni és orgonálni tanult.
1940-ben megnyerte az országos harmonikaversenyt,
majd megalakította saját együttesét, és ezzel eldőlt pályája
is: harmonikás lett. 1949-től hét éven át az Emke kávéházban muzsikált zenekarával. 1950-ben elnyerte az ország legnépszerűbb dzsesszmuzsikusa címet.
Az ötvenes évek elején a nyilvánosan is engedélyezett
dzsesszelőadók közé tartozott, aki mindig jó érzékkel válogatta meg zenészeit.
Együttesével tánczene címszó alatt 1954 decemberében a
Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült el a Vidám hétvége
Pesten, majd 1956-ban már az In The Mood is lemezre kerülhetett. Egy újabb esztendő elteltével pedig megszületett
a Boogie a harmonikán című lemez, amely az első magyar
west coast stílusú felvétel volt. Kísérte Karády Katalint,
Honthy Hannát és Sárdy Jánost, majd Vámosi Jánost és
Záray Mártát is.
A Szovjetunióban 52 ezer kilométeres koncertkörutat tett
együttesével (Hacsaturjánnak eljátszotta Jerevánban a Kardtáncot dupla tempóban – a szerző felment a színpadra és át-

ölelte). Nyugatra is rendszeresen járt, Amerikába is eljutott,
1976-ban, az Egyesült Államok fennállásának 200. évfordulóján a Kennedy Centerben lépett fel, később George Bush
elnök jelenlétében is játszott. Otthon felkérték, hogy vállalja
el a főiskola harmonika tanszakának vezetését, de az ajánlatot nem fogadta el.
Számos magántanítványa volt, és a koncertezéssel sem

Az autórajongó Tabányi Mercedes SL sportkocsijával

hagyott fel. Versenyművet írt harmonikára és szimfonikus
zenekarra. 2000-ben EMeRTon Életműdíjat, 2006-ban Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott, 2002-ben Pilis, 2007-ben Budapest díszpolgárává
választották. Művészetét, valamint több mint 70 saját szerzeményét hangfelvételek és kották őrzik. 2012-ben megkapta a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét.

Fotó: Veterán Autó Motor
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Díjat hozott egy kislánynak
az árvíz

Senki sem szereti, de nyerni
lehet vele – ez a következtetés vonható le egy negyedikes kislány esetéből, aki
elmesélt egy közel ötven éve
történt árvizet, ezzel pedig
díjat nyert egy magyarországi versenyen.

Gligor Róbert László

A nyárádszeredai Deák Farkas
Általános Iskola negyedik osztályos tanulóját, Szász Noémi
Zsuzsannát érte ez a meglepetés. A
Mosolyvirág
Nagycsaládosok
Debreceni Egyesülete a tavasz folyamán hirdetett mesélőversenyt,

lyáztató egy kötetet adott ki, a legjobb „szerzők” egy-egy példányt,
oklevelet és egy budapesti kirándulást kaptak jutalomként.
– Elektronikus postán értesítettek, hogy különdíjban részesült a
pályamunka, azon este továbbítottam is a kislánynak, hogy a család
együtt élje meg ezt az örömet.
Másnap reggel csillogó szemmel
érkezett a család az iskolába, és
mesélték, hogy mekkora öröm
volt este, s milyen boldog a nagytata, aki Szatmáron él, hogy az
unokáját ennyire megérintette a
történet, hogy fontosnak tartotta
másokkal is megosztani – mesélte
el lapunknak a tanítónő.

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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

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

MŰEMLÉK HOMLOKZATOK FELÚJÍTÁSÁRA SZAKOSODOTT KFT. MUNKATÁRSAT keres.
Kedvező bérezés. Bővebb információk a következő telefonszámon: 0731-709-613. (sz.-I)
A hirdetési rovatban
megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket,

harmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766-

214-586. (1/3230)
ALKALMAZUNK

hegesztőt,

Tel. 0744-572-889. (21373)

lakatost.

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-

répből vagy lemezből), tetőjavítást,

teraszkészítést fából stb. Tel. 0745680-818, Csaba. (4/3323-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserépfor-

gatást, ácsmunkát, teraszkészítést,
tetőfedést Lindab lemezzel, csatorna-

készítést. Nyugdíjasoknak 15% ked-

vezmény.

(10/3307-I)
Zsuzsa megírta, a tanítónő beküldte pályázatra a történetet – különdíj lett az eredmény
Fotó: Kislaki Máté

amelyre igaz történeteket vártak –
műfaji kötöttség nélkül –, és amelyek szereplői a család tagjai. A
csíkfalvi kislány azt a történetet
vetette papírra, amelyet nagyapja
mesélt el neki az 1970-es radnóti
nagy árvízről, és azt, hogy a
Maros közeléből az ablakon át elmenekült családjuk miként látta
viszont otthonát: a ház előtti körtefák fel voltak díszítve, mint a
karácsonyfa, de nem angyaldíszekkel, hanem azokkal az edényekkel, székekkel, amelyeket egy
csónakos mentett ki a vízből, és
őrizte meg a károsult családnak,
amíg az néhány nap múlva hazatérhetett.
A történet egy történelemórára
született, amikor a diákoknak, a
családról, nagyszüleikről tanulva,
házi feladatként egy-egy otthoni
történetet kellett bemutatniuk. A
kislány, egyedüliként az osztályból, írásban adta be a feladatot –
tudtuk meg tanítónőjétől, Marton
Iréntől, aki ezt később elküldte a
debreceni pályázati felhívásra.
A beküldött munkák korcsoportonkénti elbírálása és díjazása
során Szász Noémi Zsuzsanna
munkája különdíjat érdemelt ki. A
legjobb díjazott művekből a pá-

Zsuzsanna nagyon sokat olvas,
verseket, meséket ír, művészeti
téren is igen tehetséges, festeget,
rajzol, szabadidejében gyakran
kézműveskedik. Választékosan
beszél, fogalmaz, nagyon gazdag
szókinccsel rendelkezik, s mindez
nemcsak annak köszönhető, hogy
sokat olvas, hanem hogy olyan
családban nevelkedik, ahol fontos
a szép, választékos beszéd – toldotta meg a pedagógus. A kisdiák
ebben a tanévben részt vett a
Kobak matematikai és a Fürkész
helyesírási megyei versenyeken,
ahol szép eredményeket ért el, továbbá a Mesék szárnyán című
országos
levelezőversenyen
aranyérmet, az Aranytoll meseíró
versenyen dicséretet kapott és a
Napsugár különdíját, továbbá különböző rajzpályázatokon első és
második díjakat, és mindezt megkoronázandó, most az Életmese
című debreceni pályázat nemzetközi különdíját is magáénak tudhatja. Verseit többnyire a
Napsugár gyermeklap közölte.
Már tavaly is írogatott meséket, de
mindeddig nem tették közzé
azokat, csak a tanítónővel elemezték, a fejlődés érdekében – tudtuk
meg.

7

Tel.

0746-540-008.

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk

július 7-én az iszlói SZABÓ
ÁGNESRE
halálának

szül.

5.

Barabás

évfordulóján.

Férje, négy fia, négy unokája.

Az idő múlik, feledni nem

lehet, csak letörölni a hulló
könnyeket. (2/3366)

Szomorú szívvel emlékezünk

LÁSZLÓ ÉVÁRA halálának 3.

évfordulóján. Szerető férje,
Dénes, két fia: Attila és Dénes,

két menye: Kinga és Erika, két
unokája:

Blanka

és

Máté.

Nyugodj békében! (1/3376-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal értesültünk jó

barátunk,

BULYOVSZKY LORÁND

halálhíréről.

Nyugodjon békében! Emléke legyen áldott!

Borbély László, Melinda

és családjuk. (sz.-I)

Megrendülve és fájó szívvel búcsúzunk kedves barátunktól,

BULYOVSZKY LORÁNDTÓL.

Nyugodj békében!

Bálint Hajni és családja. (sz.-I)

A marosvásárhelyi Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriuma megrendülten búcsúzik titkárától,
BULYOVSZKY LORÁNDTÓL.
Korai halálával nem csak alapítványunk veszíti el egyik leglelkesebb, legtevékenyebb alapemberét, a város magyarsága is
szegényebb lesz a közösség ügyeit odaadással felvállaló, azért
mindig tenni kész személyiséggel. Közel negyedszázadon át a
kuratórium hozzáértő, ötletes tagjaként teljes tudásával kapcsolódott abba a munkába, amellyel az alapítvány ápolja, élteti
és az újabb nemzedékeknek igyekszik továbbadni névadója, dr.
Bernády György szellemét, építészeti, tárgyi hagyatékát.
Bulyovszky Loránd érdemeit nem feledjük, emlékét megőrizzük. Legyen békés a pihenése!
A Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány kuratóriuma
és munkatársai. (sz.-I)
„Ha lelkünkben lehull egy csillag,
nyomában égő seb fakad,
de vér-rubintól fényes útja
örökre fáj a fény alatt.”
(Wass Albert)
Szomorú szívvel emlékezünk 2018.
július 6-ára. Ezen a napon búcsú nélkül
távozott szerettei köréből KOVÁCS
MAGDOLNA szül. Márkos. Emléked
életünk végéig megmarad szívünkben.
Sírodra virágot viszünk, azzal a
tudattal, TE látsz bennünket. Kérünk,
légy
őrzőés
védőangyalunk.
Nyugodjál békében!

A gyászoló család. (3/3378)

Szívünk
legmélyebb
fájdalmával
emlékeztetjük
mindazokat,
akik
ismerték és szerették a drága
gyermekünket, édesapát, testvért és jó
barátot, HORVÁTH ISTVÁNT, hogy
július 8-án van halálának 21.
évfordulója. Kegyelettel őrizzük drága,
szép emlékét. Nyugodj békében!
Bánatos szülei, testvére, Kálmán
családjával, leánya, Zsuzsi. (1/3411)

Fájdalommal tudatjuk, hogy a

szeretett feleség, legjobb édes-

anya,

nagymama,

dédnagy-

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
A Sapientia EMTE Marosvá-

mama, testvér, anyós, jó barát és

sárhelyi Karának munkakö-

id. MÓZES ISTVÁNNÉ

Keresztes Zsófia kolléganőnk

szomszéd,

született ÉLTETŐ KATALIN
(BOGÁR)

a Vérközpont volt
főasszisztense

2019. július 29-én, életének 73.

zössége megrendülve értesült
édesapjának, BULYOVSZKY

LORÁNDNAK

a

haláláról.

Őszinte részvétünket és mély

együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló családnak. (sz.-I)

évében, házasságának 53. évében Budapesten elhunyt.

Hamvait folyó év július 8-án, hét-

főn 14 órakor a római katolikus

temető felső kápolnájából a re-

formátus

egyház szertartása

szerint helyezzük örök nyuga-

lomra. Nyugodjon békében!

A gyászoló család. (6/3393-I)

A Maros Megyei Képzőművé-

szek Szövetsége szeretettel
búcsúzik MÓZES KATALIN

képzőművésztől, és őszinte

részvétünk a családnak, azzal

a gondolattal, hogy a halál

nem az élet végét, hanem az
örök élet kezdetét jelenti. (-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG
MUNKÁLATKÖVETÉSI SZOLGÁLAT

Közlemény

A Maros Megyei Tanács a Műszaki Igazgatóságon keresztül értesíti az érdekelteket,
hogy a Nagyernyét Nyárádremetén át Szovátával összekötő DJ153A – DJ153-as útszakasz felújítására vonatkozó iratcsomó a felülvizsgált besorolási fázisba került. Az útfelújítási munkálat Nagyernye, Ikland, Székelykál, Deményháza, Nyárádköszvényes,
Nyárádremete, Szakadát, Szováta településeket érinti Maros megyében. A döntéssel
kapcsolatos iratcsomó tanulmányozható a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén hétfőnként 9–15 óra között,
keddtől péntekig 9-12 óra között, a Maros Megyei Tanács székhelyén, Marosvásárhelyen, a Győzelem tér 1. sz. alatt, valamint a http://apmms.anpm.ro weboldalon.
Az érdekeltek észrevételeiket/ellenvetésüket a közléstől számított 10 napos határidőn belül nyújthatják be a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a Marosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyen vagy a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség internetes oldalán.
Az ELNÖK nevében
Szász Zoltán-Tibor
KÖZÜGYINTÉZŐ
FONTOS TELEFONSZÁMOK

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

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

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

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

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

• Maros megyei RMDSZ

• Thomas Hux sofőriskola

• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás

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

- 0265/248-430

Utazási irodák

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

A Maros Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara

a következő tanfolyamokat szervezi:
• augusztus 19–30., 16 óra: közbeszerzési szakértő (40 óra), 109-es
terem.
• augusztus 26. – szeptember 13., 16 óra: projektmenedzser (60 óra),
208-as terem
• szeptember 9. – október 4., 16 óra: munka- és egészségvédelmi felügyelő (40/80 óra), 109-es terem
• szeptember 17. – október 8., 16 óra: humánerőforrás-referens/felügyelő (40 óra), 208-as terem.
• október 14. – december 16., 16 óra: személyiadat-kezelő (180 óra),
208-as terem
• november 4. – december 18., 16 óra: tűzvédelmi felelős (136 óra),
109-es terem
A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai minden
tanfolyamon 5–20% közötti kedvezményt kapnak. Feliratkozni, bővebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén: Marosvásárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265/269-218, fax:
0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.
Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.

