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Társasjátékok a Bookfesten

A magyar közönséget nem vonzza

90 éve született
Erdős Irma

Erdős Irmát nem csak megbecsült, sikeres színészként ismerték Erdélyben
és Magyarországon, ő volt a Marosvásárhelyi Rádió Postás Jankója, az
igen népszerű vasárnap délelőtti magyar gyermekműsor vezetője.

____________3.
Szabó Anna /
Szabó Csongor:
Fehér oldal

A teljes anyag három fogalom köré
csoportosítható. Első a tér vagy téridő, amelyet mindketten egyformán
birtokolnak: Anna manipulálja, meghajlítja (Összeesküvés-elmélet), tükrözi, lyukasztja, feltöri – szabadon
eljátszik vele a vásznon vagy annak
síkja előtt idézi meg, Csongor pedig
körbejárja, társítja fix grafikai elemekkel…

A Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár kistestvére, az
évről évre minden szeptemberben megrendezésre kerülő
Bookfest csütörtökön hatodik alkalommal nyitotta meg kapuit a Nemzeti Színház előterében. A Romániai Könyvkiadók
Egyesülete által szervezett, többnyire román nyelvű kiadványokat felsorakoztató szemle a lapozgatás hangulatához illő,
kellemes zenével és társasjátékokkal várja vasárnap estig a
különféle korosztályú látogatókat.

Nagy Székely Ildikó

Fotó: Karácsonyi Zsigmond

A vásárra idén 20 hazai kiadó – többek között a Humanitas, Nemira,
Litera, Rao, Polirom – hozta el kínálatát, közöttük egy magyar van, a
Bookfesten minden alkalommal jelen levő Garabontzia. A kétszintes kiállítótérben meséskönyveket, ifjúsági irodalmat, történelmi témájú kiadványokat, oktatási segédanyagokat és szótárakat is lehet találni, több
standnál 20–25 százalékos kedvezményekre számíthat a vásárló. A legolcsóbb termékek a kisgyermekeknek szóló, különféle tematikákhoz –
pl. az állatvilághoz – kapcsolódó 4 lejes román nyelvű minikiadványok,
(Folytatás a 2. oldalon)

Új Marosvásárhely!

____________4.
Marosvásárhelytől
Marosvásárhelyig

Ne városképekre gondoljunk, bár egykét olyan is van a Kultúrpalotában
megjelenő alkotások között, a művek
alkotói kötődnek valamiképpen Vásárhelyhez. Itt születtek, éltek, élnek, dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig, itt
kezdték vagy teljesítették ki pályájukat, ez a hely adott nekik útravalót és
így tovább.

____________5.

Erős Maros megye!

Ezzel a jelszóval tartott küldöttgyűlést csütörtökön délután az RMDSZ Maros megyei
szervezete, amelyen bejelentették, hogy Péter Ferenc megyei elnök a szervezet megyei
tanácselnökjelöltje, és Soós
Zoltán az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje a
jövő évi önkormányzati választásokon.

Mózes Edith

A tanácskozáson jelen volt Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, aki a szervezet kiemelt
céljának nevezte, hogy Marosvásárhelyen megnyerje a választásokat,
mert „jövő júniusban vagy Florea
nyer, vagy Marosvásárhely”.
Mától folyamatosan kampányban
vagyunk
Péter Ferenc egyebek mellett kijelentette: „A következő 14 hónapban folyamatosan kampányban
leszünk. Feszültségekkel és kihívá-

sokkal teli időszak lesz mindannyiunk számára, de józannak, eltökéltnek
kell
maradnunk
és
szorgalmasan dolgoznunk. Így a
siker nem marad el”.
Arra is felhívta a figyelmet, hogy
miközben román politikusok arról
beszélnek, hogy „túl kell lépni az
etnikai megosztottságon”, többpárti
egyeztetés zajlik azért, hogy a
román politikai alakulatok egyetlen,
mindannyiuk által vállalható polgármesterjelölt mellé sorakozzanak
fel.
A továbbiakban a terveiről beszélt, arról, hogy folytatniuk kell,
amit elkezdtek. „Tovább kell építenünk Maros megyét. Három évvel
ezelőtt hátrányból indultunk, négy
év múlva előnybe akarunk kerülni.
Tovább kell fejlesztenünk a repülőteret, folytatnunk kell az infrastrukturális beruházásokat, legyen szó
közúti infrastruktúráról, egészségügyről
vagy
turizmusról.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Nap kel
7 óra 7 perckor,
lenyugszik
19 óra 23 perckor.
Az év 264. napja,
hátravan 101 nap.

Ma MÁTÉ és MIRELLA,
holnap MÓRIC napja.
MÓRIC: a latin Mauritius névből származik, ami a Maurus
továbbképzése, a jelentése mór,
szerecsen.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

Többnyire napos idő
Hőmérséklet:
max. 18 0C
min. 2 0C

BNR – 2019. szeptember 20.

1 EUR

4,7432

100 HUF

1,4261

1 USD

Házkutatások
orvvadászat miatt
1 g ARANY

4,2921
207,5291

Társasjátékok a Bookfesten

(Folytatás az 1. oldalról)
20 lejért gyermekenciklopédia, 20–30
lejért mese- és tiniregény is vásárolható. A szótárak ára 24 lejnél kezdődik, egy oxfordi zsebszótár 74 lejbe
kerül.
Magyar nyelvű gyermek- és szépirodalmat a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is csak a Garabontzia
Kiadó standjánál találtunk. Kleindl
László, a kiadó igazgatója elmondta,
hogy a szemle első napján, csütörtökön a Vásárhelyi Forgatagon bemutatott A vásárhelyi tornászok című
kötet, Oláh János műve iránt volt a
legnagyobb az érdeklődés. Az újdonságok között szerepel még a háromkötetes
Ady-életrajz
és
Napoleon Hill A siker törvénye című
könyve, ez utóbbiból szintén sok elfogyott.

Erős Maros megye!

(Folytatás az 1. oldalról)
Azt szeretnénk, hogy Maros megye
pár év múlva követendő példa legyen az egész ország számára. Az a
megye akarunk lenni, ahonnan nem
elmennek, hanem ahová visszatérnek a fiatalok. Azért indulok jövőre
is a megyei tanácselnöki tisztségért,
mert egy olyan megyét akarok építeni, amelyre mindannyian büszkék
lehetünk”.
Soós Zoltán a jövő évi önkormányzati választások igazi tétjének
azt tekinti, hogy a város megszabaduljon a jelenlegi polgármestertől.
„Meg kell szabadítanunk Marosvásárhelyt Dorin Floreától. Ez ma
mindennél fontosabb. Egy olyan
Vásárhelyt akarunk, ahol magyarok
és románok egymás mellett tiszteletben élnek (…) Vissza kell adnunk
az emberek hitét abban, hogy van
jövő Marosvásárhelyen” – hangsúlyozta.
A küldöttgyűlés a két jelölt megerősítését követően nyilatkozatot fogadott el a 2020-as önkormányzati
választások céljait illetően, és szava-

– Idén a gyermekkönyvekre fektettük a hangsúlyt, a standunkon ebből
van a legszélesebb választék, de úgy
látom, a marosvásárhelyiek ezúttal
nem annyira fogékonyak a vásár iránt,
mint máskor – összegzett a kiadó igazgatója.
Minden kipróbálható
A korábbi évekhez hasonlóan a
Bookfest 26 standja közül néhány ezúttal is zenés CD-ktől, hanglemezektől
roskadozik. Ugyanakkor az emeleten
a legújabb társasjátékok várják a gyermekeket és felnőtteket.
– A marosvásárhelyi Le&Le
Games Club az idei évtől a Happycolor társasjáték-forgalmazó láncolat
tagjává vált – tudtuk meg Valentin
Mihaitól, a Le & Le Games munkatársától, aki azt is megjegyezte, hogy
a Bookfestre hozott kínálatukkal az

egyéves gyermekektől az idős társasozókig minden korosztályt igyekeztek megszólítani. A polcokon
sorakozó játékok mindenike – közöttük az idei újdonság, a Kitty Bitty
macskás memóriajáték – is kipróbálható. Péntek délben egy tizenéves
csapat egy malom típusú társassal
múlatta az időt, más játszó kedvű fiatalokkal nem találkoztunk. Valentin
Mihai elmondta, hogy inkább a délutáni órákban, tanórák után lehet nagyobb érdeklődésre számítani, a vásár
első napján is így volt. A látogatók
tombolajátékkal is szerencsét próbálhatnak – ehhez néhány, az esemény
Facebook-oldalán közzétett feltételt
kell teljesíteni –, a résztvevők között
húsz társasjátékot sorsolnak ki.
A Bookfest vasárnapig délelőtt 10
órától este 8-ig látogatható.

Sűrű füst a szeméttelepről

A Maros megyei rendőrök négy személyt vettek őrizetbe a szeptember 19-i házkutatások nyomán a
fegyvertartásra vonatkozó szabályok megsértése és
orvvadászat vádjával, két személy ellen házi őrizetet
rendelt el a bíróság.

Szeptember 18-án a Maros megyei rendőrség munkatársai
Szászrégen körzetében igazoltattak egy személyautót, amelyben három 40 és 65 év közötti férfi utazott, kettő közülük szászrégeni, egy görgényszentimrei illetőségű. A járműben a
rendőrök hőérzékelőt, éjjellátó készüléket, egy lelőtt vaddisznót, egyikük engedélyezett vadászfegyverét és lőszert találtak,
mindezt az ügy kivizsgálása érdekében lefoglalták.
Szeptember 19-én, csütörtökön a Maros Megyei Rendőr-felügyelőség munkatársai a csendőrség közreműködésével, a
szászrégeni ügyészség és bíróság irányításával kilenc házkutatást tartottak Szászrégenben, Görgényszentimrén, Marosvécsen
és Alsóidecsen olyan személyek lakásán, akiket orvvadászattal
gyanúsítanak. A házkutatások nyomán lefoglaltak két 5,6 mmes éles fegyvert – egyik engedélyhez kötött házi készítmény –,
amelyeket illegálisan birtokoltak. Ugyanakkor további négy engedély nélkül birtokolt fegyvert, 1667 töltényt, két hangtompítót, szarvasagancsokat, két vaddisznó- és egy medvebőrt, 135
kg húst és vadhúskészítményt, valamint különböző vadászati
kellékeket találtak. Négy személyt 24 órára őrizetbe vettek,
kettő ellen pedig házi őrizetet rendelt el a bíróság. A rendőrség
bűnügyi dossziét állított össze orvvadászat vádjával, a vizsgálatok az ügyészség irányításával folytatják. (pálosy)
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Szeptember 20-án, pénteken a kora reggeli órákban
sűrű füst terjedése nehezítette meg a Segesvár–Medgyes
közötti 14-es országút E60-as szakaszán a közúti közlekedést. A hajnali órákban a segesvári szeméttelepen keletkezett tűz oltásához riasztották a helyi
tűzoltóegységet. A hozzávetőleg 300 négyzetméteren
terjedő lángokat a segesvári tűzoltók a polgármesteri hi-

zott az SZKT Maros megyei tagjairól.
Az ülésen felszólaló parlamenti
képviselők és szenátorok mindegyike az egység és összefogás fontosságát hangsúlyozta, ami nélkül
nem lehetnek sikeresek a jövő évi
önkormányzati választások.
Markó Béla volt szövetségi elnök
szerint nem azért kell leváltani
Dorin Floreát, mert román, hanem
azért, mert húsz év alatt tönkretette
Marosvásárhelyt. Ezért kell összefogni. Ugyanakkor, jelentette ki,
„végig kell gondolni azt is, mi a mi
bűnünk. Ez lehet a jó indulás egy új
Marosvásárhely felé”.
Az úgynevezett politikai vita
során egyetlen felszólalás hangzott
el. Szigyártó Zsombor megyei tanácsos azt nehezményezte, hogy Soós
Zoltán jelölésekor meg sem kérdezték a vásárhelyi körzeteket. Elszomorítónak nevezte, hogy „a
megye átlép a városon”. Kijelentette: „azért vannak szabályok,
hogy betartsák, nem azért, hogy átlépjék”.

Fotó: ISU

vatal és az Aquaserv közreműködésével próbálták eloltani, a helyzetet felmérni Mircea Duşa prefektus és a
környezetvédelmi őrség is a helyszínre sietett. Mivel a
tűzfészek 15-20 méteres mélységben van, exkavátor bevetése is szükségessé vált – tájékoztatott Virag Cristian,
a Maros Megyei Horea Vészhelyzeti Felügyelőség szóvivője. (szer)

Fotó: Mózes Edith

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1402. sz., 2019. szeptember 21.
Csoóri Sándor

Harangok zúgnak
bennem

Kinek vagy kiknek bocsáthatnék én meg?
És ki az, aki megbocsáthatna nekem?
Harangok zúgnak bennem össze-vissza
s robog felém az ősz ördögszekereken.

Üssetek meg, hogy magamhoz térhessek!
Öntsetek le, hogy látni kezdjek újra!
Félig vagyok már úgyis csak a földön,
űrbe lebeg kabátom egyik ujja.

Nem voltam pap s nem lettem próféta sem,
csak egy ember, aki beszélni még tudott
a kövekkel s a tűzvészekkel is,

amikor már a szónak sem volt szíve
és a levegő is bűnnel volt tele
s a kényes Hold a föld alá futott.

2016. szeptember 12-én, három éve, 86 éves
korában hunyt el a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas és kétszeres József Attila-díjas költő, esszéíró, prózaíró,
politikus, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító
tagja. Született 1930. február 3-án Zámolyon.

Szabó Csongor: Idézet előidézése

Fotó: Nagy Tibor

90 éve született Erdős Irma (1929–2002) színművésznő

„Az ember legyen mindenben szép:
arcban, ruházatban, lélekben”

Székely Ferenc

Erdős Irma levele Vadasdra

Drága Nagymama!
1950. dec. 23-án
Nem is tudom, hogy kezdjem, mit írjak, Győző
(Hajdu Győző – szerk. megj.) kijelentette, hogy én
írjam meg először Nagymamának a hírt, hogy összeházasodtunk, és én boldogan meg is teszem! Szombaton – 23-án – nagy nehezen, annyi baj volt –
összeházasodtunk. Itt volt éppen Zoltán is (H.Gy.
bátyja – szerk. megj.), és én olyan boldog voltam, hogy
úgy egy kicsit a család is itt volt.
Mit írjak még Nagymama? Olyan boldog vagyok,
hogy nehéz ezt leírni! Remélem meleg otthont tudok teremteni, ahol jól érzi majd magát Győző! Az ünnepen
végig itthon voltunk, olvastunk és tanultunk. Ha valamit ettünk, mindig arról mesélt, hogy ezt Nagymama
hogy csinálja, hogy ez meg ez Nagymamánál milyen
jó!
Megígérte, hogy új évkor elvisz engem Vadasdra
Nagymamához, és én úgy örülök, de félek is, hiszen
Nagymama engem még nem is ismer! Szeretnék már
ott lenni és sokat sokat hallani Nagymamától Győzőről
és az egész családról, hogy annál inkább érezzem, hogy
most már én is ide tartozom!
Sok kézcsók, Irma
A fenti levelet (grafitceruzával megírt levelezőlapról
van szó) 1950. december 27-én tették postára Kolozs-

váron (postabélyegző dátuma), s rá két napra, december 29-én érkezett Erdőszentgyörgyre. Címzett: Kovács Katalin, Vadasd, Erdőszentgyörgy Rajon, Maros
Tartomány. Feladóként Hajdu Gy.(őző) van feltüntetve
– Kolozsvár, Apáczai Cs. J. utca 26. sz. I.e. 3. ajtó –,
bár egyetlen betűt sem írt a levelezőlapra (grafológiailag összevetve).
Hajdu Győző (1929–2018) és Erdős Irma (1929–
2002) ugyanabban az évben, 1948-ban került Kolozsvárra, ott kezdték az egyetemet. A vadasdi gyökereket
hordozó Hajdu, miután elvégezte Marosvásárhelyen a
Református Kollégiumot (1948), beiratkozott a Bolyai
Tudományegyetem bölcsészkarára, míg a Nyárádkarácsonyból származó Erdős Irma a Színművészeti Főiskolát kezdte a kincses városban. 1951 márciusában,
amikor harmadéves színművészeti hallgató volt, Erdős
Irmát felkérték Csehov Sirály című darabjának a főszerepére, Nyina Zarecsnájá életre keltésére. Ezt a felkérést – lévén, hogy utolsó éves volt – elfogadta, s
nyomban visszaköltözött Marosvásárhelyre. Minden
úgy illett rá, ahogyan Csehov megfogalmazta a Sirályban: „Az ember legyen mindenben szép. Arcban, ruházatban, lélekben, gondolatban.” (Tófalvi Zoltán
lejegyzése nyomán.) Hasonló gondolat fogalmazódott
meg Sütő Andrásban is 2002-ben, Erdős Irma halálakor: „A valamikori Székely Színház szőke üdvöskéje
Csehov Sirályában egyetlen szárnycsapással hódította
meg a város közönségét.”*
(Folytatás a 4. oldalon)
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„Az ember legyen mindenben szép: arcban, ruházatban, lélekben”

(Folytatás a 3. oldalról)
Hajdu Győző marosvásárhelyi visszatelepedéséről nincsenek pontos adataim, de tudjuk azt, hogy 1952-ben végezte az egyetemet.
Korábban, egyetemi hallgatóként, Gaál
Gábor mellett dolgozott az Utunk szerkesztőségében. Később, 1953-ban ő volt a Marosvásárhelyen megjelenő Igaz Szó c. irodalmi
folyóirat alapító főszerkesztője. Ezt a beosztást 1968-ig élvezte, amikor a hatalommal
való szembenállása miatt leváltották, s Kovács György írót nevezték ki főszerkesztőnek. A lap főszerkesztését, menedzselését
azonban továbbra is H.Gy. végezte – Kuti
Márta közlése nyomán.
Erdős Irmát nem csak megbecsült, sikeres
színészként ismerték Erdélyben és Magyarországon, ő volt a Marosvásárhelyi Rádió
Postás Jankója, az igen népszerű vasárnap
délelőtti magyar gyermekműsor vezetője.
Mikor tehette, gyakran ment ki H. Gy.-vel
Vadasdra, ahol férje nagyszüleinek szép kertes házuk volt. Ebben a házban lakott a férjétől korán elvált Kovács Katalin, H. Gy. anyai
nagyanyja. „Kata nén’ – ma is így emlékeznek rá a helybéliek –, aki határozott egyéniség volt, művelt, olvasott asszony hírében
állt, saját maga igazgatta a többholdas földdel, erdővel és állatokkal rendelkező család
gazdasági életét.
A helyi református templom bejárata előtt
felállított sírkövére a következő idézetet vé-

sette, amit jóval halála előtt kiválasztott: „Itt
nyugszik Kovács Katalin sz. 1884. meghalt
1962. Nem akkor hal meg az ember, amikor
eltemetik, hanem, amikor elfelejtik.” A mondatot egy orosz klasszikustól választotta, s
élete alkonyán többször reflektált falusfeleinek a leírt gondolat szépségéről és igazságáról.
Nos, ő volt a „drága nagymama”, akihez
levelét címezte Erdős Irma 1950-ben, s akit
később gyakran látott vendégül H.Gy. és
mások társaságában. A ház, ahol lakott (Vadasd 137. sz.) ma is áll, de gondozatlan, romokban hever. 2015-ben Hajdu Győző átadta
az Együtt–Împreună kulturális és baráti egyesületnek, amelynek Marosvásárhelyen van a
székhelye. Az adománylevelet H. Gy. a havadi polgármesteri hivatalban iktatta – az
egyesület vezetőjének jelenlétében –, feltüntetve tételesen az ingó és ingatlan értékeket.
Bár 2015–16-ban szó volt a házfeljavításról,
tatarozásról, udvarrendezésről stb., eddig
még semmi sem történt.
Erdős Irma 1974-ben költözött ki Svédországba, s halála napjáig (2002. május 2.) ott
élt, Bartha István mérnök feleségeként.
Utolsó kéziratában ezt írta: „A halál kapujában válik a legérthetőbbé az élet értelme.”
Hamvait 2002. június 25-én helyezték örök
nyugalomra a marosvásárhelyi református temetőben. A gyászbeszédet Fülöp G. Dénes
tartotta.

Ungvári-Zrínyi Kata

víz körforgása miatt mi itt mindannyian ittuk
már ugyanazokat a részecskéket, de a vizünk
némely molekulái valószínűleg jártak már
Krisztus, Buddha vagy Szókratész testében is.
Az ilyen és ehhez hasonló tények Szabó
Anna és Csongor számára mindennapi információk. Világukban egyensúlyban van az
empirikus és a tapasztalati valóság, a tudományos és a metafizikus jellegzetességek, a
technikai vagy anyagi adatok pedig egyenrangúak az affektív töltettel és a tudat játékaival, akár az álmokkal is.
A testvérek a valóságnál teljesebb valóságot tárnak elénk: a kiállítás anyaga gondolatiságtól és játékosságtól kirobbanó, és a
határok feszegetése jellemző rá. Megkérdőjelezik így a valóság látványait, a fizika törvényeit, a formát és az anyagot, a teret, az
esztétikumot, a képet és kicsit a művészeti
hagyományt is. A mélység is fontos jellemzője a munkáknak: minden gondolat, minden
kifejezés úgy mélyül el, hogy közben nem
süpped bele a mélységbe, nem lassul le és
nem vész el – nem lesz vastag, cuppanós buborék a tartalom körül: a gondolatok feszesek,
dinamikusak és cikáznak, úgy kell befogadnunk őket, hogy röptükben csípjük el.

Szabó Anna: Ciklus

Hajdu Győző 2018. november 30-án hunyt egyszerű fakereszten ez áll: Hajdu Victor N.
el Marosvásárhelyen, s a Mezőrücs (Râciu) 1929. D. 2018.
községhez tartozó mezőszentmártoni kolostor udvarára temették ortodox szertartás sze*Erdős Irma. Prisma Kiadó, Marosvásárrint. A betonsírhely tetejére elhelyezett hely, 2003

Szabó Anna / Szabó Csongor: Fehér oldal

Vegyük a meglepő összefüggéseket:
• a Plútó teljes felülete – valamivel kisebb,
mint Oroszország területe
• az oxfordi oktatás majdnem 200 évvel régebbi, mint a nagy Azték Birodalom
A Föld nagy részét nem ismerjük:
• az óceán kevesebb mint 5%-át fedeztük
fel eddig
Saját magunkat sem:
• a szemünket sohasem láthatjuk mozgásban. Tükörben felváltva nézve egyiket, majd
másikat, mindig a mozdulatlan képüket látjuk
– agyunk a mozgás idején kikapcsolja a recepciót, és „felgyorsítja” a következő fix kép
észlelését
De hogyan észlelhetünk valamit hamarabb, mint ahogy megtörténne?
Úgy, hogy amit megélünk, az nem a jelen,
hanem a múlt:
• átlagosan 80 milliszekundummal vagyunk „lemaradva” az észlelésben – ennyi
időbe telik, amíg az idegpályáinkon végigfut
az információ.
És még egy utolsó összefüggés:
• mindannyian ugyanazt a vizet isszuk. A

Szabó Anna: Üledék

A teljes anyag három fogalom köré csoportosítható. Első a tér vagy téridő,
amelyet mindketten egyformán birtokolnak: Anna
manipulálja, meghajlítja
(Összeesküvés-elmélet),
tükrözi, lyukasztja, feltöri
(Zenit, A felejtés geometriája, Adott ponton stb.) –
szabadon eljátszik vele a
vásznon vagy annak síkja
előtt idézi meg (46.749722
25.521389). Csongor pedig
körbejárja
(lerajzolva
annak köveit), társítja fix
grafikai elemekkel (Cenzúra más szögből), vagy
minimalista papírformákkal, anyagok tulajdonságaival (síkokra tagolódás,
összetartó erő és repedezés)
esszenciáját kutatja (Variációk egyenes vonalra, ill.
Idézet előidézése).
A második fogalom a
mozgás (mint emberi tapasztalat, emberi cselekvés);
ez
inkább
a
Csongoré: testet öltött élmény formájában nyilvánul meg, mint például a
gravitációval való játék Szabó Anna: Neuro-vegetatív disztópia
(Lázadás a bolygó mozgása
gyunk képesek változtatni rajta, ha nyitottan
ellen), vagy az esővel való együttműködési viszonyulunk hozzá. A Fehér oldal az, ahol
kísérlet, de Annánál is jelen van – ő a mozgást valóban létrejöhetnek az új konstellációk, de
a szemlélő távolságából, álomszerű formában csak úgy, ha figyelembe vesszük ürességét és
dolgozza fel (kibillent, felborult elemek, zu- telítettségét egyaránt. Ha fel szeretnénk címhanó vagy mágnesesen vonzott tárgyak, moz- kézni, megsemmisítjük lényegét (a pecsételt
duló, haladó alakok és élőlények).
oldal már nem fehér, és minél inkább erőltetA harmadik a kép, amely szinte teljességgel jük ezt a megjelölést, annál inkább megcáfolAnnához tartozik: van, hogy papírlapként juk a kijelentés tartalmát). Anna és Csongor
„fejti le” a vászon felületéről (Desktop Back- egészséges flexibilitással kezel minden témát
ground), vagy finom csavarral fotó-hatással is és minden elemet.
fűszerezi (a Borderline piros ege vagy a Trip
A valóság résein át feszegetni lehet az életbesötétült sarka). A kép tárgyi mivolta is terí- telen konvenciókat, a gondolatok a résbe éketékre kerül, így létrehoz restaurálásra váró kép- lődve hatást gyakorolnak a rendszer
tárgyat, de olyat is, amelyet illuzionisztikus anyagára, s így szétpattanhat az a hártya, amit
eszközökkel oszt szét (Az első szívdobbanás) túlzott pragmatikussággal, illetve felszínesen
– ezekkel a művekkel a kép hagyományainak csak valóságnak szoktunk nevezni. Mert ami
témáját is érinti, akárcsak akkor, amikor Cas- ezután marad, az a valódi valóság: ami sűrű
par David Friedrich Jégtengerét értelmezi újra. és képlékeny, ismerős és határtalan. A kiállíA képi konvenciók vizsgálatához (konceptuá- táson látható „játékok” elménkbe és lellis szinten) Csongor is csatlakozik, a művekkel künkbe karcolnak valamit, ami később
szemben támasztott esztétikai elvárásokat te- fejtheti ki hatását. Beoltanak nyitottsággal.
matizálva (Esztétikai paradoxon).
Amit Anna és Csongor feltárnak, az aktuElhangzott Szabó Anna-Mária és Szabó
álisabb, mint valaha. Aktuális, mert a dolgok Csongor Fehér oldal – Két Szabó kiállítása
nyomát követni (kövekét, a vonal papíron című közös tárlatának megnyitóján szeptemvaló modulációit, a horizontot vagy a vászon ber 17-én, a Bernády Házban, ahol Szabó
szélét) mindig a világ tudatosabb megélését Anna-Mária festményekkel, Szabó Csongor
hozza. Aktuális azért is, mert a valóságot jó grafikákkal, installációkkal és másfajta vizunem készpénznek venni – csak akkor va- ális művekkel állt a közönség elé.
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Szerzetesek asztalánál

épségét is szolgálják. Készítenek bort, sört
és gyógyító likőröket, kertjeikben a zöldségek és gyümölcsök mellett megterem sokféle
fűszer- és gyógynövény, asztalukra olykor
ünnepi finomságok, olykor – gyakrabban –
böjti eledelek kerülnek. Az ő közvetítésükkel
jutott el sok növényfajta és étel- vagy italkészítési eljárás Európa egyik végéből a másikba. A szakács testvérek az idők során
nemcsak a kisebb-nagyobb közösségre,

hanem szegények és betegek ezreire is főztek. Könyvtárak, levéltárak ritka kincsei a
kolostorokban írt és használt szakácskönyvek, régi számadáskönyvek, konyhakönyvek. Érdemes hát odatelepednünk a
szerzetesek asztalához.
Saly Noémi, a kiállítás kurátora azt vallja,
hogy ha valamit szerzetes készített, az hiteles,
tiszta és jó minőségű. És ez az évszázadok
során sem változott.

Áprilisban nyitották meg a szerzetesek étkezési szokásait és a gasztronómiára gyakorolt hatásukat bemutató tárlatot a
sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban. A kiállítást a budapesti Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum még
2015-ben, a megszentelt élet éve alkalmából
állította össze, és azóta már több helyszínen
is bemutatták.
Mi közük a szerzeteseknek a gasztronómiához? Több, mint gondolnánk. A kora középkor óta szigorú szabályok szerint, olyan
egészségesen étkeznek, hogy azt egy fitneszguru is megirigyelhetné, de szabályaik szerint nemcsak a test, hanem a szellem és lélek

Budapesti musical a megyeszékhelyen

A budapesti Madách Színház vendégelőadása
lesz látható szeptember végén a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színházban. Müller Péter – Seress
Rezső Szomorú vasárnap című zenés darabja egy
halhatatlan szerelem történetét mutatja be. Az
előadásban felcsendülő Seress-slágerek egykor
kimagasló népszerűségnek örvendtek, talán napjainkban sem idegenek a vásárhelyi közönség
számára.
A legendás kispipai zongorista ezúttal városunkba jön. Jön, hogy „rendezze a cechet”, hogy
egész sorsát – s vele sok évtized magyar történelmét – zenével, dallal és tánccal újra elmesélje. És
jön Jani pincér, egyetlen barátja. És jön a felesége, Helénke, akivel hosszú életének minden
küzdelmét végigélte. Beszállnak a játékba. Seress
csak a végén tudja meg, hogy Helénke szerette –
szerelemmel szerette.
„Boldog voltam, s én marha, észre sem vettem!”
Játszanak. Énekelnek. Táncolnak.
És vidám szózatként szól a daluk: „Szeressük
egymást, gyerekek!”
Szereposztás: Seress Rezső: Rudolf Péter;
Helén: Nagy-Kálózy Eszter; Pincér/ Pap/Katona/Férfi: Nagy Sándor. Díszlettervező: Horgas
Péter. Jelmeztervező: Bujdosó Nóra. Zenei vezető: Kocsák Tibor. Koreográfus: Hajdu Anita.

Szcenikus: Tompai Zsuzsa. Videóanimáció: Molnár Balázs, Vincze Nóra. Hangmérnök: Ditzmann
Tamás, Nagy Gergely. Zenei munkatárs: Erős
Csaba, Neumark Zoltán, Puskás Péter. A rendező
munkatársa: Kutschera Éva, Nagy Attila. Rendező: Horgas Ádám.
A Csak átutazó vagyok… című dal zeneszerzője Horváth Jenő, a Szomorú vasárnap című dal
szövegírója Jávor László, Az ember egy léha…
című dal szerzője Erdélyi Mihály, a Maga az első
bűnös asszony című dal zeneszerzője László
Imre. Dramaturg: Vinkó József.
Az előadást az UMPA ügynökség és az EMB
Universal Zeneműkiadó engedélyezte.
Az előadás hossza 2 óra 35 perc, egy szünettel.
A vendégelőadások a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében a következő időpontokban lesznek láthatók: szeptember 28., szombat
16 és 20 óra, szeptember 29., vasárnap 15 és 19
óra.
Jegyek és bérletek válthatók a színházban működő jegypénztárnál (kedd-péntek 9–15 óra között és előadás előtt egy órával, tel.
0365-806-865), a színház Kultúrpalotában működő jegyirodájában (kedd-péntek 12–17.30 óra
között, tel. 0372-951-251), valamint online, a
www.biletmaster.ro honlapon. (PR-titkárság)

A szervezők az érdeklődők szíves figyelmébe ajánlják a kiállítás katalógusát, mely
sok képpel, közérthető, élvezetes stílusban
vezeti végig az olvasót az európai és magyar
szerzetesi gasztronómia világán. Elmondja,
hogy kik a szerzetesek, mivel foglalkoznak,
és hogy az életüket keretbe foglaló szabályok
és szokások (Szent Ágoston, Szent Benedek
regulái) mit is mondanak az étkezésről.
Ezt követően sorra járja az életük során
fölmerülő különféle ételeket: a kenyeret, az
ostyát, a bort, a sört, likőröket, gyógyteákat,
fűszereket, zöldségeket, gyümölcsöket, a
mézet, a húst, a halat és az olajat. Nem feledkezik meg arról, hogy mindezeknek önmagukon túlmutató, szimbolikus jelentésük is van,
így a teológia- és kultúrtörténeti kalandozás
során számos személy és étel fölbukkan:
Jézus apostolai, a Paulaner sör, az „Egri víz”,
a trappista sajt, a füredi savanyúvíz, Dom Pérignon francia bencés szerzetes, a pezsgő föltalálója vagy a magyarszéki ostyasütő
karmelita apácák.
A könyv legutolsó és leghosszabb fejezete
a régi magyarországi szerzetesi szakácskönyveket mutatja be, illetve a számadás- és konyhakönyvek világába vezet be. Előbbiekből
természetesen néhány érdekes recept is bekerült a könyvbe.
A tárlat szeptember 18-án volt utoljára látható Sepsiszentgyörgyön, a kiállítást a szervezők közleménye szerint hamarosan
Marosvásárhelyen is bemutatják.

Szabó Anna: 46.749722 25.521389

Marosvásárhelytől Marosvásárhelyig
A címből még bármire következtethetünk,
a pontosítás, hogy festészeti kiállítás Szepessy László gyűjteményéből, már világossá
teszi, hogy a városhoz kapcsolódó festményekre kell számítania a közönségnek az október elsején 17 órakor nyíló tárlaton az Art
Nouveau galériában. Ne városképekre gondoljunk, bár egy-két olyan is van a Kultúrpalotában megjelenő alkotások között, a
művek alkotói kötődnek valamiképpen Vásárhelyhez. Itt születtek, éltek, élnek, dolgoztak hosszabb-rövidebb ideig, itt kezdték
vagy teljesítették ki pályájukat, ez a hely
adott nekik útravalót és így tovább. De mindenekelőtt itt él a tárlatot kezdeményező,
rendező műgyűjtő, Szepessy László, aki nem
először örvendezteti meg a művészetkedvelőket a kollekciója bizonyos hányadát felmutató válogatásokkal. Ezúttal 37 festő,
grafikus egy vagy jóval több műve lesz látható. Közülük tízen ma is művészeti életünk
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jól ismert, megbecsült egyéniségei. A többieket viszont már lezárult életművük alapján
értékelhetjük, a Szepessy-gyűjteménybe került, és onnan most a nyilvánosság elé táruló
munkák a XX. századi marosvásárhelyi művészeti korszakokat, törekvéseket idézik fel.
A képek többsége a ’60–’70–’80-as évekből
származik, több művész a század első évtizedeiben született, a legrégebb a nemzetközi
hírű, rangú alkotóvá vált Bortnyik Sándor
jött a világra, 1893-ban. Az ő Külvárosi tája
1924-es keltezésű. A szintén Nyugaton,
Franciaországban befutott Román Viktortól
egy színes grafika, a Kék Madonna I. szerepel a tárlaton. Nyilván egy olyan vásárhelyi
műgyűjtő, akinek nem milliomosként jutott
eszébe, hogy ennek a szenvedélyének éljen
hosszú éveken át, aligha áhítozhat ilyen ritkaságokra, de az a kitartó figyelem, amivel
a kortárs alkotók munkásságát figyelte, figyeli és igyekszik támogatni, meghozta gyü-

mölcsét. Valóban figyelemre méltó a kollekciója, számszerűleg és minőségi tekintetben
is igazán különleges. Ezt az október 18-ig
látható válogatott anyag is jól tükrözi. Persze
műfaji, tematikai, stiláris szempontból igen
nagy változatosság jellemző rá, de színvonalában, hangulatában egységet, harmóniát sugall, jól érzékelheti majd a látogató, milyen
sokféleképp nyilvánulhatott meg a legnehezebb korokban is az igazi tehetség és az
abból fakadó lélekerő.
Azt is tudhatja a közönség, hogy a Szepessy László által rendezett tárlatnyitók
mindig gazdagon kínálják az élményeket.
Így lesz most is október 1-jén, amikor
Mana Bucur, a Romániai Képzőművészek
Szövetsége Marosvásárhelyi Fiókjának elnöke köszöntője után Markó Béla költő
méltatja az eseményt és nyitja meg a kiállítást. Közreműködik Bogdán Zsolt színművész, a Kolozsvári Állami Magyar
Színház tagja és Kurta Kinga szerkesztő,
műsorvezető. (nk)
Támogatók:
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Marosvásárhelyen először, a magyar dráma napja keretében

Molter Károly: Örökmozgó

1883. szeptember 21-én tartották Madách
Imre Az ember tragédiája című drámai költeményének ősbemutatóját. E jeles eseményt
1984-től a magyar dráma napjaként jegyzik
– ezen emléknap alkalmával a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház ünnepi esemény keretében tiszteleg a magyar színházművészet
értékei előtt.
Idén a Tompa Miklós Társulat kisjenői

fesztiválszereplése miatt rendhagyó módon
2019. szeptember 22-én, vasárnap este 7 órától kerül sor a felvilágosodás kori erdélyi művelődésszervező, Aranka György szobrának
megkoszorúzására, amelyen a színház küldöttsége mellett művelődési intézmények és
egyesületek is részt vesznek.
A koszorúzást követően 19.30 órától a kisteremben Molter Károly Örökmozgó című

drámájának felolvasószínházi bemutatójával
készül a társulat, Gáspárik Attila rendezésében. Az előadás először hangzik el marosvásárhelyi színpadon.
„Egy másik Tükör-beli jegyzetemből is
végül színdarab lett. Valamelyik Helikonkörúton a brassai Barcasági Múzeumban belebotlottam egy önműködő flekkensütőbe,
megláttam és nyomban megírtam a gépnyár-

sat, aztán anekdotává kerekedett a történet,
hogy később, két évtized múltán egy ezermester találmányaként léptessem föl, a székely zseni bukását ábrázoljam az
Örökmozgó-ban” – írja Molter az Örökmozgó című darabjáról.
„Nehezen behatárolható szöveg. Rengeteg
komikus elem található benne, de a szerelmi
szálak is jelentős mértékben fölbukkannak.
Régóta érdekel ez a darab, mert Molter igazából provokációból írta Marosvásárhelynek.
Marosvásárhely, gúnynevén Flekkenfalva, az
a hely, ahol a nagy események a Súrlott grádics kocsmában történnek. Nézzük meg, száz
év távlatából mennyit változtak a dolgok, sikerült-e ma túllépnünk az »együnk, igyunk,
mert ez az élet« állapoton. Hangozzon el először az Örökmozgó ebben a városban, a
Maros-parti színészek szájából. Mi így ünnepeljük idén a magyar drámát, kulturális identitásunk szerves részét.” (Gáspárik Attila)
Molter Károly vajdasági születésű író,
tanár, több színdarabot is írt, melyek közül
egyedül az Örökmozgó című került mindöszsze két ízben színpadra Kolozsváron és Budapesten az 1940-es években. Molter Károly
élete nagy részét Marosvásárhelyen töltötte,
itt is alkotott, a város szellemi élete a magáénak tudja a nevét, darabjai viszont 2014-ig,
a Tank bemutatójáig nem hangzottak el helyi
színpadon. Ezen tartozást kívánja leróni a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulata az Örökmozgó műsorra tűzésével is.
Szereplők: Korpos András, Simon Boglárka-Katalin, Kádár Noémi, Bálint Örs,
Kádár L. Gellért, Tollas Gábor, Meszesi Oszkár, Henn János, Kilyén László, Bartha
László Zsolt, Kovács Botond, Galló Ernő.
Rendező: Gáspárik Attila.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház köszöni a darab játszási jogát az örökösöknek,
Marosi Krisztinának és Péternek!

Dokumentumfilm készült Barta Tamásról, az LGT egykori gitárosáról

Zenés dokumentumfilm készült Barta Tamásról, az LGT
egykori gitárosáról. A Siess haza, vár a mama című alkotást,
amelyet Hajdu Eszter rendezett, szeptember 21-én, szombaton este mutatják be a magyar fővárosban, a MagyaRock Hírességek Csarnokában, a RaM Colosseumban.
A Siess haza, vár a mama a Miradouro Kft. gyártásában
készült, a Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával. A producer Mester Sándor – közölték a szervezők az MTI-vel.
Barta Tamás (1948–1982) a hatvanas évek közepétől a
Syconorban játszott, megfordult a Syriusban, majd a Hungáriába került, játszott a csapat első, Koncert a Marson című albumán (1970).
1971-ben Presser Gáborral, Frenreisz Károllyal és Laux
Józseffel együtt megalakította a Locomotiv GT-t, amely a
magyar rockzene meghatározó csapata lett. Az ő gitárjátéka
hallható az LGT első három lemezén (Locomotiv GT – 1971,
Ringasd el magad – 1972, Bummm! – 1973), a Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról című albumon, valamint Zalatnay Sarolta és Kovács Kati egy-egy lemezén. A hetvenes
évek első felében az egyik legjobb gitárosnak számított Magyarországon, emellett remek zeneszerző és énekes is volt.
A legtöbb magyar gitárostól eltérően gitározásán amerikai
rock&roll, rhythm&blues és country&western stílusjegyek
ismerhetők fel.
Barta Tamás nemcsak gitárosnak, hanem zeneszerzőnek is
elsőrangú volt. A három LGT-, egy-egy Zalatnay- és Kovács
Kati-lemez számai közül húsznak ő a zeneszerzője. E húsz
szám némelyike, például a Gyere, gyere ki a hegyoldalba és
az Ő még csak tizennégy hatalmas sláger lett, és azóta is az
együttes legnépszerűbb dalai közé tartozik. Más, egyébként

nem kevésbé nagyszerű nótákra, mint az a
Ringasd el magadon hallható, Frenreisz Károllyal közösen szerzett, instrumentális Lincoln Fesztivál Bluesra, vagy a kislemezen
megjelent – és a Zalatnay-albumon egy
gyorsabb, zongoraalappal szintén hallható –
Szeress nagyonra ma már csak kevesen emlékeznek. A Szeress nagyon kislemezen
megjelent változatának huszonnégy másodperces bevezetője egyébként Presser és
Barta közös jutalomjátéka. A Hammond-orgona és a gitár tökéletes összhangja a magyar rockzene legszebb pillanatai közé
tartozik. 1970 októberében a magyar zenészszakma a legjobb gitárosnak választotta.
1974-ben nem tért haza az LGT amerikai
turnéjáról; egy darabig még zenélt, aztán különböző üzletekbe fogott. Amerikai feleségétől kitűnően megtanult angolul, nagy
szókinccsel és hibátlan kiejtéssel beszélt.
Válásuk után a fiatal Los Angeles-i magyarok közül Barta elsőként vett saját medencés
házat Los Angeles Arleta nevű kerületében,
a Terra Bella streeten. Barátai gyakran vicceltek vele: az Izabella utcából a Terra Bella
utcába költözött. 1979 és 1982 között boldog, sikeres és független kaliforniai fiatalemberként élte életét. Hétfőtől péntekig telemarketinges üzletkötőként dolgozott, hétvégén
klubokban gitározott. Gyakran randevúzott főleg amerikai
magyarok Amerikában született lányaival. VW cabriójával

rendszeresen járt a tengerpartra és teniszezni, Bródy Jánossal
a hawaii tengerparton gitároztak. Üzletkötői és zenészi munkája eredményeként anyagilag stabilan állt a saját lábán, saját
telemarketinges céget is alapított.
1982-ben, máig tisztázatlan körülmények között lőtték le
Los Angelesben.

Elhunyt Gallai Péter, a Piramis billentyűse

Elhunyt Gallai Péter. A Piramis és a Bikini egykori
billentyűse, énekese, dalszerzője 65 éves korában, hétfőre virradóra halt meg – közölte a zenekar az MTIvel. Mint írták, a Piramis szombaton a Várkert
Bazárban ad koncertet, amelyen megemlékeznek Gallai Péterről.
1971-ben alapította első zenekarát, 1974-ben végzett a konzervatóriumban. Játszott a Nautilus zenekarban, majd 1974-ben alapító tagja volt a Piramisnak. A
hard rock csapat a hetvenes évek második felében
talán a legnépszerűbbnek számított Magyarországon,
első aktív korszakában, 1974 és 1982 között hét lemezt jelentetett meg.
Gallai Péter számos dalt írt a Piramisnak, mások
mellett olyan slágerek születésénél működött közre,
mint a Szabadnak születtem, a Szállj fel magasra, a
Mikor megszülettem, a Nem tudom vagy a Más helyen keress. A Piramisban Gallai mellette Závodi

János gitározott, Révész Sándor énekelt, Som Lajos
basszusgitározott és Köves Miklós dobolt. A csapat
1992-ben és 2006-ban is visszatért néhány nagy
koncertre, majd 2009-től újra rendszeresen koncertezett; ebben a formációban Gallai, Závodi és Köves
mellett Nyemcsók János énekelt és Vörös Gábor
basszusgitározott. Az alapító Som Lajos 2017-ben
hunyt el.
1985-től 2002-ig Gallai Péter a Bikini együttes
tagja volt, billentyűjátéka és vokálozása a zenekar tizenhárom lemezén hallható. Társszerzője volt például
a Hazudtunk egymásnak, A csillagok ködében, az Eltűnt az élet az utcánkból és a Ha lenne holnap című
Bikini-dalnak.
Játszott a Favágókban is, a nyolcvanas években Kováts Krisztával és Fábri Péterrel közös gyermekműsora volt, utóbbival együtt írta a Kolumbusz című
rockoperát, amit 1992-ben mutattak be.
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MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTER

2019. szeptember 20-án kelt
1923-as számú RENDELET
a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról 2019. szeptember 26-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése, (3) bekezdésének b)
pontja, és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre, 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyének 45-ös termébe, a mellékelt
összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács
tagjainak rendelkezésére bocsátják, papíralapú és elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében
láttamozás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságainak.
4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni
és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi kormányrendelet 138.
cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sürgősségi kormányrendelet 252.
cikkelyének 1. bekezdése c pontja, 255. bekezdése, valamint a közigazgatási eljárási törvénykönyvre
vonatkozó 2004/554. törvény 3. cikkelye 1. bekezdésének előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának törvényességi felülvizsgálat végett.
Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,
Buculei Dianora-Monica
Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere
2019.09.20-i 1923-as rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ

A polgármester 2019. szeptember 20-i 1923-as számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését 2019. szeptember 26-án, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyének 45-ös számú termébe.

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Trébely utca 95-97. szám alatt található 49 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Puskás Attilától és feleségétől,
Puskás Borókától.
2. Határozattervezet a közterületfelügyelő szakszolgálat által alkalmazott speciális adókról és díjszabásról a 2020-as évre, valamint az ezekre vonatkozó jogsértések és szankciók meghatározásáról.
3. Határozattervezet a fizetéses parkolók kihasználtságát és karbantartását végző közszolgálat szervezési és működési szabályzatának módosításáról és kiegészítéséről, amelyet a városi tanács 2017.
július 27-i 231-es határozatával hagytak jóvá, és a közparkolók haszonbérbe adásának szerződésbeli
jóváhagyásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város – a közterületfelügyelő szakszolgálaton keresztül
– és az Ingatlan- és Piacigazgatóság között.
4. Határozattervezet bizonyos intézkedések jóváhagyásáról az elemi oktatási tevékenységet illetően
a marosvásárhelyi Református Teológiai Kollégiumban.
5. Határozattervezet arról, hogy a Locativ Rt. ügykezelésébe kerüljön a Marosvásárhelyen,
a Gheorghe Marinescu utca 21. szám alatt található ingatlan.
6. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács képviselőjének kinevezéséről, a vonatkozó feladatkörökkel, a marosvásárhelyi oktatási intézmények vezetőtanácsába, a 2019–2020-as tanévre.
7. Határozattervezet arról, hogy ingyenesen használatba adják a marosvásárhelyi volt Emil A. Dandea Technológiai Líceum bentlakásának épületét a Maros megyei Horea sürgősségi felügyelőségnek
és az országos próbaidős igazatóságnak a Maros megyei próbaidős szakszolgálat számára, 2 éves időtartamra.
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Nagy Szabó Ferenc utcában található 461 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Ungur Grigorétól és feleségétől,
Ungur Maria-Rodicától, Iacob Valentintől és feleségétől, Iacob Maria-Minodorától, Turcu LucianIoantól és feleségétől, Turcu Mihaelától, Oprea Ioan-Mirceától és feleségétől, Oprea Argentina-Mariától.
9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Nagy Szabó Ferenc utcában található 1209 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonába Voidăzan Toader-Septimiutól
és feleségétől, Voidăzan Lavinia-Mariától, Florea Iliétől és feleségétől, Florea Cristinától, Bălăşoiu Valeriantól és feleségétől, Bălăşoiu Ileanától, Haşegan Valentin-Marceltól és feleségétől, Haşegan Dorinától, Astaluş Grigorétól és feleségétől, Astaluş Aureliától, Cocan Eugen-Nicolaétól és feleségétől, Cocan
Anától, Făgăraş Rodicától és Moldovan Radutól.
10. Határozattervezet bizonyos módosítások és kiegészítések elfogadásáról az Aqua Invest Mureş
Közösségközi Fejlesztési Egyesület alapító okiratában és alapszabályzatában.
11. Határozattervezet az önkéntes megosztás jóváhagyásáról a Kinizsi Pál utca 10. szám alatti ingatlan esetében.
12. Határozattervezet a kiértékelő és elbíráló bizottság tagságának frissítéséről, amely testület elbírálja azoknak a Romániában jogi személyiséggel rendelkező egyesületeknek és alapítványoknak az
1998/34-es törvény alapján juttatott támogatásokra beérkezett kérelmeit, amelyek szociális egységeket
alapítanak és működtetnek – a vonatkozó módosításokkal és kiegészítésekkel –, valamint a kiértékelő
és elbíráló bizottság szervezési és működési szabályzatát, munkamenetét és a projektek kiértékelőjét.
13. Határozattervezet a 2020. évi szociális szolgáltatásokra vonatkozó prioritási támogatási tételekről.
14. Határozattervezet a finanszírozási kérelem és a kiadások jóváhagyásáról a „Környezetkímélő
autóbuszok beszerzése a marosvásárhelyi közszállítás számára” elnevezésű projektre vonatkozóan.
15. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról a „Térségi városrendészeti terv
(PUZ) – szabályozás meghatározása P+3E ingatlan, laboratóriumok és irodák építéséhez”, a Jeddi út
4. szám alatt, a vonatkozó helyi városrendezési szabályozással. Haszonélvező: Sandoz Kft.

Az ülés napirendtervezetében szereplő dokumentációt elektronikus és papíralapú formában a marosvásárhelyi helyi tanácsosok rendelkezésére bocsátották.
A napirenden levő határozattervezeteket, a törvény által előírt dokumentáció kíséretében, jóváhagyás végett elküldték a marosvásárhelyi helyi tanács szakbizottságaihoz.
Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban a közigazgatási jogszabályra vonatkozó 57/2019es sürgősségi kormányhatározat 138. cikkelyének 12. cikke értelmében módosításokat lehet megfogalmazni és benyújtani.
Dr. Dorin Florea polgármester
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Szomorúan, de soha el nem múló fáj-

dalommal emlékezünk szeptember

21-én a balavásári SZENTMÁRTONI

MÁRIÁRA született Marton halálának

9. évfordulóján.

Emlékét szeretettel őrzi testvére,
Rózsika
együtt.

Ernyéből,

családjával

Nyugodjál békében, drága jó testvérem! (1/4416)

JÓKÍVÁNSÁG

Marosvásárhelyre, JÁNOSI
IRÉNNEK, drága
anyukánknak 87.
születésnapja alkalmából
kívánunk nagyon sok
boldog születésnapot
erőben, egészségben.
Szerető lányai, fia, veje,
menye, unokái és
dédunokái. (sz.-I)

ADÁSVÉTEL
ELADÓK 1,5-2 kg közötti vegyes
hasznú csirkék, 8 lej/kg. Érdeklődni 816 óra között a 0265/331-016 és
0730-713-205-ös telefonszámokon.
(64023-I)
ELADÓ tűzifa. Tel. 0744-101-614.
(4/4419-I)
TŰZIFA eladó: bükk, gyertyán, 140 lej. Tel.
0740-570-753, 0745-793-465. (3/4385)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Demeter Hunor névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (1/4482)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat.
Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (8/3655)
A STANDARD UNIVERSAL CONSTRUCT KFT. 10% kedvezménnyel vállal tetőjavítást, ácsmunkát, homlokzati
munkát, festést, polisztirénnel való bevonást, bitumenes szigetelést, a tetőszerkezet teljes kicserélését. Az ügyfél
anyagával is dolgozunk. Tel. 0736045-781. (4/4274-I)
TETŐJAVÍTÁS 25% őszi kedvezménnyel nyugdíjasoknak. Tel. 0747816-052. (5/4275)

ÉPÍTKEZÉSBEN jártas szakembereket alkalmazok. Tel. 0758-954-729.
(5/4397)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést (Lindab lemezből, cserépből) és
bármilyen más munkát. Ár megegyezés szerint, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény.
Tel.
0753-473-256.
(11/4477)
ERDŐVIDÉKIEK 22. TALÁLKOZÓJA. Szeretettel várunk, kedves földiek, hagyományos találkozónkra
folyó év szeptember 28-án de. 11 órakor. Helyszín: Orizont vendéglő, Unirii
negyed, Decebal u. 4. szám. Tel.
0744-192-192. (4/4486)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
az Electromureş volt dolgozója, a
szeretett férj, édesapa, nagyapa,
após, sógor, rokon, szomszéd és
jó barát,
HALÁSZ MÁRTON MIKLÓS
életének 76. évében rövid szenvedés után 2019. szeptember 19én elhunyt. Temetése 2019.
szeptember 23-án 13 órakor lesz
a marosvásárhelyi református temetőben, református szertartás
szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (2/4483-I)
Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették,
hogy a nyárádremetei születésű
NYULAS BERNÁD
2019. szeptember 20-án életének
79. évében visszatért Teremtőjéhez. Temetése 2019. szeptember
23-án 14 órakor lesz a marosvásárhelyi római katolikus temetőben. Emlékét szeretettel őrizzük.
A gyászoló család. (6/4488-I)
Megrendült lélekkel búcsúzunk
szeretett apatársunktól,
NYULAS BERNÁDTÓL.
Áldott emlékét kegyelettel őrizzük. Nyugalma legyen békés!
Bányai Sándor és Margit.
(8/4490-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

SZAKKÉPESÍTŐ TANFOLYAMOK: felkészítő ANRE-kurzus;
VILLANYSZERELŐI tanfolyam; energetikai szakmában MESTER,
TECHNIKUS (posztliceális képzés). Tel. 0731-150-389. (64036-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21609)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROST és TAKARÍTÓSZEMÉLYZETET 8 órás munkaprogrammal. Előnyös munkabér +
étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21609)
A PICK UP cég, amely 15 éves tapasztalattal rendelkezik az autókiegészítők forgalmazásában, új munkatársakat keres a következő munkakörök
betöltésére:
ELADÁSI
ÜGYNÖK,
AUTÓ-VILLANYSZERELŐ, SZÁMLÁZÓ. Jelentkezésüket a következő e-mail-címre várjuk: hr@pick-up.ro vagy a 0771-580-340es telefonszámon. (64059-I)
FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG bővíti csapatát, és meghirdeti a következő munkahelyeket: LAKATOS, CSISZOLÓ, SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁS. Ajánlatunk: stabil munkahely, versenyképes fizetés, étkezési jegy, szállítás. Elérhetőségek: tel. 0744-394-486,
office@pitco.ro (21612-I)
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Vakációs könyvajánló

Még tart a nyaralás, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra. Az
uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcsolatokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és kalandos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.
Gutenberg könyvesbolt:
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950
www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro

Rovar- és rágcsálóirtás

A Coral Impex Kft. felhívja a lakosság figyelmét, hogy a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatallal kötött 2011. szeptember 13-i
313-as koncessziós szerződés alapján szeptember 24. – október 10.
között rovarirtásra kerül sor Marosvásárhelyen, magán- és közterületen, illetve rovar- és rágcsálóirtásra a lakótársulásoknál. Rossz
idő esetén az időpont módosulhat.
A felhasználandó szer hatóanyaga a deltametrin, a cipermetrin
és a bacillus thuringiensis, valamint a brodifacoum, amelyek az
Egészségügyi Minisztérium által engedélyezettek, mérgezés szempontjából ártalmasnak (Xn) és irritálónak (Xi) minősülnek, ellenszerük a K-vitamin.
Emlékeztetjük az érdekelteket, hogy a Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társaság, amely rágcsáló-, rovarirtást és fertőtlenítést végezhet Marosvásárhelyen közterületen, lakótársulásoknál, magánházaknál és gazdasági egységeknél egyaránt.

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Program, szeptember 28., szombat:

9:00 – Oldtimer-kiállítás Marosvásárhelyen a vár melletti parkolóban
10:30 – Oldtimer felvonulás Marosvásárhely utcáin
11:00 – Megállás és gyülekezés az ernyei Selgros-parkolóban
11:15 – Indulás Vármező felé
12:00 – Érkezés Vármezőbe
12:15 – Oldtimer-kiállítás
13:00 – Szabadprogram
15:00 – Hegyi túra Unimogue és Hanomag katonai teherautókkal
19:00 – Hőlégballonparádé
20:00 – Rendezvény vége
20:30 – Visszautazás Marosvásárhelyre
Amennyiben részt szeretne venni autójával, kérjük, iratkozzon fel
az imi@defender-music.net címen. Info: tel: 0757-991-586.
A kiállítók hozzanak magukkal piknikszéket, plédet, széket vagy asztalt.
Ki lehet állítani régi rendszámokat, makett autókat vagy egyéb érdekes gyűjteményt.

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• 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,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• 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
- 0758-047-604
• 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.

