
A héten nyílt meg Marosvásárhelyen, a Mihai Eminescu Ifjúsági 
Ház épületében, az egykori Cuba Libre klub helyén az élelmi-
szerbank, amit az ukrajnai menekültek megsegítése érdekében 
hozott létre néhány civil szervezet a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal szociális osztályával. Az élelmiszerbankban az 
ukrán menekültek ingyenesen hozzájuthatnak a legszüksége-
sebb élelmiszerekhez, ruhaneműhöz, higiéniai cikkekhez, vi-

szont, hogy állandóan biztosítva legyen a szükséges készlet, a 
szervezők a lakosság segítségét kérik, elsősorban nem rom-
landó élelmiszert, higiéniai kellékeket, ruhaneműt, lábbelit, já-
tékokat, plédet lehet adományozni. A legutóbbi adatok szerint 
több mint 400 menekült van elszállásolva Maros megyében. 

Átadták az idei 
Kossuth-díjakat 
A hagyomány szerint nemzeti ünne-
pünkön, március 15-én adják át a ma-
gyar kultúra művelésének és 
ápolásának elismeréséért járó legma-
gasabb magyar állami kitüntetést, a 
Magyarország köztársasági elnöke 
által adományozott Kossuth-díjat.  

____________3. 
Budapesti  
vendégjátékok  
az Ariel színházban 
A budapesti Láthatáron Csoport két, 
felnőtteknek (16 év fölöttieknek) szánt 
előadással is vendégszerepel az Ariel 
színházban, ahol április 10-én, vasár-
nap 18 órától Kincses Réka A meg-
mentő, 12-én, kedden 18 órától pedig 
a Hagyaték című produkciót tekinthe-
tik meg az érdeklődők. 

____________5.(Folytatás a 2. oldalon)
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Maros megyében mintegy 400 ukrajnai menekültet szállásoltak el 

Élelmiszerbank nyílt  
a megsegítésükre



Ma JÓZSEF és BÁNK,  
holnap KLAUDIA napja.  
KLAUDIA:  latin eredetű nemzetség-
névből önállósult, eredeti jelentése: 
sánta, féllábú.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. március 18.

1 EUR 4,9489
1 USD 4,5076

100 HUF 1,2961
1 g ARANY 288,6564

 

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 
Hőmérséklet: 
max. 5 0C 
min. -4 0C

19., szombat 
A Nap kel 

6 óra 28 perckor,  
lenyugszik  

18 óra 33 perckor.  
Az év 78. napja,  

hátravan 287 nap.
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Élelmiszerbank nyílt a megsegítésükre

Eddig 14 civil egyesület 
(Maros Megyei Vöröskereszt, 
Szociális Gyógyszertár, Elphin 
Family, Alpha Transilvană 
Alapítvány, Buckner Románia 
Alapítvány, Suryam Egyesü-
let, Divers Egyesület, Maros 
Megyei Közösségi Alapítvány, 
Help4Change Egyesület, Iz-
landi BHBL Románia Egyesü-
let, Mentsétek Meg a 
Gyermekeket Maros megyei 
fiókszervezete, Samaritanus 
Egyesület, a Solitudine Egye-
sület, az ASCOTID Egyesület 
és a JCI Marosvásárhely), va-
lamint a Marosszentgyörgyi 
Szociális Gyógyszertár csatla-
kozott a Maros megyei Együtt 
Ukrajnáért munkacsoporthoz. 

A munkacsoportot a támogatások 
növelése, az erőfeszítések hatéko-
nyabbá tétele, illetve az erőforrás-
pazarlás megszüntetése érdekében 
hozták létre. 

Bármilyen szervezetet szívesen 
látunk a munkacsoportba. Fokoza-
tosan növelni kívánjuk az ukrajnai 
kórházakba történő heti szállítások 
számát a végső felhasználóktól ka-
pott prioritási listákon szereplő ter-
mékekkel. 

Továbbra is szükség van erőfor-
rásokra, amelyek közül a leghatéko-
nyabb a készpénzadomány, mert 

könnyen átváltható gyógyszerre 
vagy nagyon szükséges élelmi-
szerre. 

A hét elején például új szállít-
mányt küldünk a rászorulóknak, 
amely egy generátort, sürgős 
gyógyszereket, több tonna lisztet és 
élesztőt tartalmaz. A kórház, amely-
nek szállítunk, a sebeket, a betegsé-
geket és az éhséget is kezeli. Ez a 
kórház naponta több mint 1000 kg 
kenyeret szállít Kijevbe, és mene-
kültekkel tér vissza Csernovicbe. 

Eddig 135.000 lejt meghaladó ér-
tékű gyógyszert és több mint 
70.000 lej értékű élelmiszert küld-
tünk el. Bármely természetes vagy 
jogi személy adományozhat a fent 
említett nyolc szervezet bármelyi-
kének, vagy a Szociális Gyógyszer-
tárból vásárolhat gyógyszert, így 
közvetlenül vehet részt a humanitá-
rius tevékenységben. 

Vegyen részt Ön is! 
1. Lépjen be a www.farmaciaso-

ciala.ro oldalra 
2. Töltse ki az űrlapot adataival 

és az adományozott összeggel 
3. E-mailben megkapja a szám-

lát, ami alapján befizetheti a fel-
ajánlott összeget 

Kapcsolattartó: Marius Dumit-
rescu – 0769-041-200 – 
marius@farmaciasociala.ro

Együtt Ukrajnáért 
További jelentkezőket várnak 

Damian Samoila, a prefektúra 
sajtószóvivője lapunk érdeklődésére 
elmondta, a megyei katasztrófavé-
delmi felügyelőségtől származó leg-
utóbbi adatok szerint 413 Ukrajnából 
elmenekült személy van elszállá-
solva Maros megyében, egy részük a 
hatóságok által rendelkezésre bocsá-
tott helyeken, másoknak magánsze-
mélyek, panziótulajdonosok adnak 
szállást. Marosvásárhelyen többek 
között a város tulajdonában lévő If-
júsági Szállóban, a hivatal víkendte-
lepi vendégházában, a Dimitrie 
Cantemir egyetem bentlakásában 
laknak menekültek. 
Tartós élelmiszert, ruhaneműt 
lehet adományozni 

A Marosvásárhelyi Diákszövet-
ség, a Facem Egyesület, a Román 
Cserkészszövetség marosvásárhe-
lyi kirendeltsége, a LADO Kolozs-
vár és a Marosvásárhelyi Szociális 
Igazgatóság összefogott az ukrán 
menekültekért, egy élelmiszerban-
kot hoztak létre a Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal által rendel-
kezésre bocsátott egykori Cuba 
Libre klubban. 

Az élelmiszerbank lehetőséget 
biztosít minden menekült számára, 
hogy ingyenesen hozzájusson a 
legfontosabb dolgokhoz, ame-
lyekre a mindennapokban szüksége 
van.  

Andreia Moraru, a polgármes-
teri hivatal szociális osztályának 
igazgatója elmondta, azoknak, akik 
az élelmiszerbankból visznek el 
termékeket, fel kell mutatniuk az 
ukrán útlevelet vagy személyi iga-
zolványt, azaz bizonyítaniuk kell, 
hogy ukrán állampolgárok.  

Mivel az élelmiszerbankban a 
termékek mennyisége korlátozott, 
és az igény irántuk meglehetősen 
nagy, állandóan szükség van a kö-
vetkezőkre: tartós élelmiszer (ga-
bonapehely, rizs, étolaj, tésztafélék, 
konzerv), babaeledel, elemek, higi-
éniai és egészségügyi cikkek, ruha-
nemű, lábbeli, takaró, játék. 

Az élelmiszerbanknak szánt 
adományokat közvetlenül a Mihai 
Eminescu Házba, az egykori Cuba 
Libre klubba lehet eljuttatni hétfő-
től szombatig 14 és 20 óra között, 
vagy naponta 10 és 22 óra között a 
következő helyekre: Egyetemisták 
Ligája – az orvosi egyetem 2-es 
bentlakása, Nicolae Grigorescu 
utca 15/B szám; Marosvásárhelyi 
Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudo-
mány- és Technológiai Egyetem 

gyógyszerészeti épülete (Gheorghe 
Marinescu utca 38. szám) vagy a 
J’ai Bistrot-ba (Mărăşeşti tér 6. 
szám). Pénzadományt a következő 
folyószámlákra lehet küldeni: Ma-
rosvásárhelyi Egyetemisták Ligája: 
RO18BTRL02701205P4937700. 
Részletek: Adomány Ukrajnának 
(Donaţie Ucraina). Facem Egyesület: 
RO59BACX0000001683242001. 
Részletek: Adomány Ukrajnának 
(Donaţie Ucraina). 

Andreia Moraru elmondta, sike-
rült az ukrán nyelvet beszélő ön-
kénteseket toborozniuk, összegyűlt 
egy közel húszfős csapat, zömében 
diákok, akik vállalták, hogy segíte-
nek a menekültekkel való kommu-
nikációban. 

Mint mondta, a Mihai Eminescu 
Ifjúsági Ház menekülteket segítő 
központ lett, az ottani Ifjúsági Szál-
lóban ukrajnaiak vannak elszállá-
solva, ott működik az élelmiszer- 
bank, ugyanakkor számos intéz-
mény és civil szervezet fogott össze 
a háború elől menekülők megsegí-
téséért. A polgármesteri hivatal 
szociális osztálya minden téren tá-
mogatja a nehéz helyzetben lévő-
ket, a közegészségügyi igazgatóság 
közvetítésével pedig egészségügyi 
ellátáshoz jutnak a családorvosok 
révén, a Marosszentgyörgyi Szoci-
ális Gyógyszertár pedig biztosítja 
számukra a szükséges orvosságo-
kat. Az Ifjúsági Szállóban, valamint 
a víkendtelepi vendégházban  
mintegy 150 menekültet fogadtak, 
ezek kb. fele gyerek. A hivatal ven-
dégházában 30 gyerek van elszál-
lásolva, akiket öt felnőtt, az edzőik 
kísérnek – tudtuk meg az igazgató-
tól. 

Hozzátette, a kormány, valamint 
az unió által biztosított alapokból 
napi 20 lej jut egy menekült ellátá-
sára, amiből nagyjából az ebédet 

tudják biztosítani számukra, a reg-
gelit és a vacsorát adományokból, 
az élelmiszerbankból vagy más for-
rásokból oldják meg. Az igazgató 
hangsúlyozta, aki adományozni 
szeretne az élelmiszerbankba, arra 
kérik, hogy tartós, fel nem bontott 
élelmiszert vigyen, aminek hosszú 
a szavatossági ideje. 
Laptop, nyelvóra és sportolási  
lehetőség 

Mivel az ukrajnai menekültek 
között sok a gyerek, a Maros Me-
gyei Tanfelügyelőség laptopokat és 
internetelérhetőséget biztosít szá-
mukra, hogy részt vehessenek az 
online oktatásban, illetve lehető-
ség van arra, hogy románul és ango-
lul tanuljanak, sportoljanak, 
valamint hogy részt vegyenek a 
helyi iskolákban a tanórákon – tájé-
koztatott Gabriel Grozav tanfel-
ügyelő. Mint mondta, jelenleg 
Ukrajnában az oktatás online folyik. 
A tanfelügyelőség a Dimitrie Can-
temir Egyetemmel kötött partnerség 
révén 15 laptopot bocsátott ideigle-
nesen a gyerekek rendelkezésére, 
hogy részt vehessenek az ukrajnai 
tanárok által tartott online órákon. 
A Cantemir egyetem bentlakásában 
általában húsz körüli az elszállásolt 
gyerekek száma, többnyire 3-17 év 
közöttiek. A Liviu Rebreanu iskola 
tanárai vállalták, hogy román és 
angol nyelvet tanítanak azoknak a 
gyerekeknek, akik ezt szeretnék, 
ugyanakkor az iskola sporttermé-
ben lehetőség van a testmozgásra is. 
Amennyiben igényt tartanak rá, a 
tanfelügyelőség lehetőséget kínál a 
menekült gyerekeknek arra is, 
hogy bekap- csolódjanak az egyes 
iskolákban zajló tanórákba, hogy 
közösségben legyenek, azonban 
ezt eddig csupán néhány vidéki  
településen elszállásolt gyerek 
kérte.

Elterelik a közúti forgalmat  
a vasúti átkelő felújítása miatt

A marosvásárhelyi Dara-
bont/Rakodó utcai vasúti át-
kelő felújítása miatt március 
19. és 25. között teljesen le-
zárják az említett részt, a for-
galmat pedig elterelik.  

Március 19-én, szombaton reg-
gel 7.00 órától a teherautók a kö-
vetkező útvonalakon kerülhetik ki 
a vasúti átkelőt: 

• Szászrégen felé: Dózsa György 
utca – Darabont utca (egyirányúvá 
válik a forgalom a Liviu Rebreanu 
utcától a Băneasa/Ion Elide Rădu-

lescu utca kereszteződéséig) – Ni-
colae Bălcescu – Băneasa – Ion  
Eliade Rădulescu utca; 

• Torda felé: Szabadság utca – 
Felszabadulás utca – Termés utca 
(egyirányúvá válik a forgalom a 
Felszabadulás utca irányából a 
Dózsa György utca felé) – Dózsa 
György utca. 

Megértésüket köszönjük. Közle-
kedjenek óvatosan! 

A Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal bel-  

és külkapcsolati osztálya

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva. 

Tel.  0742-828-647

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor 



A hagyomány szerint nemzeti ünnepün-
kön, március 15-én adják át a magyar kultúra 
művelésének és ápolásának elismeréséért 
járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, 
a Magyarország köztársasági elnöke által 
adományozott Kossuth-díjat.   

Ez évben is többen részesültek a kitüntetésben, 
2022-ben Kossuth-díjat kapott: Bahget Iskander fo-
tóművész Magyarország számára kivételesen érté-
kes művészi pályafutása, fekete-fehér szociofotók, 
portrék és sivatagi tájképek mellett a magyar iro-
dalom és a képzőművészet jeles képviselőit is le-
nyűgöző kifejezőerővel megörökítő alkotásai, a 
magyar és az arab fotóművészetet egyaránt gazda-
gító életműve elismeréseként; Csikos Sándor Jászai 
Mari-díjas színművész, színházi rendező, színész-
pedagógus, egyetemi oktató, kiváló és érdemes mű-
vész Magyarország számára kivételesen értékes 
művészi pályafutása során a drámairodalom legje-
lentősebb szerepeinek hiteles megformálójaként 
nyújtott emlékezetes alakításai, a magyar irodalom 
remekeit, főként Szabó Magda műveit értő módon, 
igényesen tolmácsoló rendezései, valamint kivéte-
lesen értékes pedagógusi munkája elismeréseként; 

Diószegi László Harangozó Gyula- és Martin 
György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár Ma-
gyarország számára kivételesen értékes pályafutása, 
a Kárpát-medencei néptánchagyományok ápolását 
kultúra-, illetve nemzettörténeti kutatásai mellett díj-
nyertes koreográfiáival és táncpedagógusi munkájá-
val is elhivatottan szolgáló, különlegesen gazdag és 
sokrétű művészi tevékenysége elismeréseként; 

Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas előadóművész, 
kiváló és érdemes művész Magyarország számára 
kivételesen értékes, a mai magyar dzsessz kima-
gasló alakjaként a magyar népzene és a dzsessz öt-
vözésén alapuló, saját zenei világot megjelenítő, 
kiemelkedő előadóművészi pályája elismeréseként; 

Király László Babérkoszorú és József Attila-díjas 
költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia 
rendes tagja Magyarország számára kivételesen érté-
kes művészi pályafutása során a nemzetiségi lét kér-
déskörét egyedülálló módon megragadó írói, költői 
életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékeny-
sége elismeréseként; Lakatos Mónika előadóművész, 
énekesnő, zeneszerző, szövegíró Magyarország szá-
mára kivételesen értékes, az autentikus oláh cigány 
kultúra hagyományainak továbbélése és átörökítése 
terén kiemelkedő, az érzelmek gazdag tárházát min-
den mesterkéltségtől mentesen felvonultató és világ-
szerte sikereket arató előadóművészi munkája 
elismeréseként; 

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, ki-
váló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Aka-
démia rendes tagja Magyarország számára 
kivételesen értékes művészi pályafutása során a 
magyar és világirodalom legjelentősebb drámai 
szerepeiben nyújtott emlékezetes színpadi, vala-
mint jelentős filmes alakításai elismeréseként; 

Boldi-Szmrecsányi Boldizsár Munkácsy Mihály-
díjas szobrászművész Magyarország számára kivé-
telesen értékes, páratlanul letisztult formavilágú, 
különleges és eredeti kőszobrászata, a klasszikus 
európai mellett az egyiptomi, sumer és közép-ame-

rikai kultúrákból is táplálkozó, illetve az ontológia 
alapkérdéseire reflektáló, szakrális műveiben pedig 
a világvallásokra asszociáló művészi alkotómun-
kája elismeréseként; 

Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas rajzfilmren-
dező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Aka-
démia levelező tagja Magyarország számára 
kivételesen értékes művészi pályája, évtizedek óta 
töretlen népszerűségnek örvendő, karikaturisztikus 
és groteszk humorral megformált művek, egyebek 
mellett a kultikus Macskafogó megalkotójaként a 
magyar animációs filmművészetet gazdagító pálya-
futása elismeréseként; 

Zoboki Gábor Ybl Miklós-díjas építész, egye-
temi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 
tagja Magyarország számára kivételesen értékes, 
több mint három évtizedes alkotói pályája, egyedi 
stílusú, az esztétikumot a funkcionalitással bravú-
rosan ötvöző épületei, valamint számos kiemelten 
fontos magyarországi műemlék rekonstrukciója 
során végzett kimagasló színvonalú, művészi igé-
nyű tervezőmunkája elismeréseként. 

A Kossuth-díjat megosztva kapták: a Kodály Vo-
nósnégyes tagjai, Bangó Ferenc hegedűművész, 
Éder György csellóművész, Falvay Attila hegedű-
művész, érdemes művész, a vonósnégyes primári-
usa, valamint Tuska Zoltán hegedű- és brácsaművész 
Magyarország számára kivételesen értékes és nem-
zetközi szinten is nagy elismertségnek örvendő ka-
marazene-művészeti pályafutásuk, különösen a 
klasszikus magyar zenekultúra és Kodály Zoltán mű-
veinek magas színvonalú tolmácsolását, illetve nem-
zetközi megismertetését elhivatottan szolgáló, több 
évtizedes művészi munkájuk elismeréseként. 

SZERKESZTETTE: 
KAÁLI NAGY BOTOND 

 1528. sz., 2022. március 19.

Ferenczy Károly: Márciusi est, 1902, Magyar Nemzeti Galéria

Nagy Attila 
 

Mozart lelke 
 

Mottó: Térjetek hozzám 

 a  föld minden határáról...  

(Ézsaiás, 45,22) 

 

Egy szuperluxus hotelszobában 

Teljes ellátás mellett 

A TV-t nézem: Ukrajnában 

Ma hány halottra tellett 

 

Kincstári lövedék 

A nem-kincstári lelket 

Üti át...töredék 

Ki majdan még nevethet 

 

És aki féli s félte 

Mozart lelke hajol le  

Érte 
 
 Szováta, Ursina Hotel, 2022. március 12. 

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Átadták az idei Kossuth-díjakat



A Román Színházi Szövetség (UNITER) közzé-
tette a romániai színházi szakma legrango-
sabb díjára jelöltjeinek listáját. A 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata idén újra a jelöltek közt szere-
pel, két kategóriában: a legjobb férfi 
mellékszereplőnek, valamint a legjobb rende-
zésnek járó elismeréssel. 
A legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjra László 
Csaba, a Tompa Miklós Társulat színésze kapott jelö-
lést Radu Afrim Grand Hotel Retromadár című előadá-
sában a Szilveszter Zita szerepében nyújtott 
alakításáért. 
A legjobb rendezés díjra Fehér Balázs Benőt, a társulat 
új tagját jelölték Boris Vian Piros fű című darabjának 
rendezéséért. 

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház külön gratulál 
Oláh Réka díszlettervezőnek a debütdíjra való jelölé-
sért. Oláh Réka a Tompa Miklós Társulat több előadá-
sának alkotófolyamatában is közreműködött: A doktor 
úr (2021) – díszlet- és jelmeztervező-asszisztens, Nem 
történt semmi (2021) – jelmeztervező, @Tizenhét 
(2019) – díszlet- és jelmeztervező. 

A Piros fű című kistermi előadás március 31-én 
18.30 órától, valamint április 1-jén és 2-án 19.30 órá-
tól szerepel a Tompa Miklós Társulat műsorán. A 
Grand Hotel Retromadár című produkciót legköze-
lebb április 13-án láthatja a közönség a Marosvásár-
helyi Nemzeti Színház Nagytermében. 

Jegyek a Biletmaster oldalán (https://teatrunatio-
nal.biletmaster.ro/hun/PlaceInfo/2400), valamint a 
színház nagytermi jegypénztáránál válthatók (telefon-
szám: 0365-806-865).
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Uniter-díjra jelölték a Tompa 
Miklós Társulat két tagját

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata közzétette 
2021–2022-es, 77. évadának áprilisi 
műsorrendjét. A tavasz második hó-
napjában az alábbi előadásokat te-
kintheti meg a közönség. 

Április 1., péntek, 19.30 óra és április 2., 
szombat, 19.30 óra. Boris Vian: Piros fű. Tra-
gikomikus emlékutazás. Rendező: Fehér Ba-
lázs Benő. Kisterem. Az előadás 12 éven 
felülieknek ajánlott. 

Április 5., kedd, 19.30 óra. Tandori Dezső: 
Madárzsoké. Performance. Rendező: Keresz-
tes Attila. Kisterem. Az előadás 14 éven fe-
lülieknek ajánlott. 

Április 6., szerda 19 óra. Párbeszéd, sötét-
ben – Zenés vendégelőadás Csoóri Sándor 
életműve alapján. Rendező: Vecsei H. Mik-
lós. Nagyterem. 

Április 7., csütörtök 19.30 óra. Dosztojev-
szkij–Crane: Karamazovok. Színmű. Ren-
dező: Albu István. Kisterem. Az előadás 12 
éven felülieknek ajánlott. 

Április 9., szombat 19 óra. Molnár Ferenc 
– Kellér Dezső – Zerkovitz Béla: A doktor úr. 
Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes Attila. 
Nagyterem. Az előadás 12 éven felülieknek 
ajánlott. 

Április 11., hétfő 19 óra. Henrik Ibsen: A 
vadkacsa. Dráma. Rendező: Keresztes Attila. 
Nagyterem. Az előadás 14 éven felülieknek 
ajánlott. 

Április 13., szerda 19 óra. Radu Afrim: 
Grand Hotel Retromadár. Színmű. Rendező: 
Radu Afrim. Nagyterem. Az előadás 16 éven 
felülieknek ajánlott.  

Április 15., péntek 19 óra. Henrik Ibsen: A 
vadkacsa. Dráma. Rendező: Keresztes Attila. 

Nagyterem. Az előadás 14 éven felülieknek 
ajánlott. 

Április 16., szombat 19 óra. Keresztes – 
Szabó – Demény – Apostolache: Egy római 
tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes 
Attila. Nagyterem. Az előadás 16 éven felül-
ieknek ajánlott. 

Április 19., kedd 19.30 óra és április 20., 
szerda 19.30 óra. Dálnoky Réka – Székely 
Csaba – Elise Wilk: Nem történt semmi. Ballada 
a #metoo mozgalom témájára. A Yorick Stúdió 
és a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház közös 
produkciója. Rendező: Sebestyén Aba. Kiste-
rem. Az előadás 16 éven felülieknek ajánlott. 

Április 21., csütörtök 19.30 óra. Gerhart 
Hauptmann: A patkányok. Berlini tragikomé-
dia. Rendező: Zsótér Sándor. Kisterem. Az 
előadás 14 éven felülieknek ajánlott. 

Április 23., szombat 19 óra. Keresztes – 
Szabó – Demény – Apostolache: Egy római 
tragédia. Zenés vígjáték. Rendező: Keresztes 
Attila. Nagyterem. Az előadás 16 éven felül-
ieknek ajánlott. 

Április 30., szombat, 19 óra. Henrik Ibsen: 
Nóra / Indoor. Színmű. Rendező: Keresztes 
Attila. Nagytermi stúdiótér. Az előadás 16 
éven felülieknek ajánlott.  

Jegyek és bérletek személyesen kizárólag a 
Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárában 
válthatók (módosult nyitvatartás hétfőtől pén-
tekig 9-19 óra között, tel. 0365-806-865), a 
helyszínen előadás előtt egy órával, valamint 
online a https://teatrunational.biletmaster.ro/ 
?lang=hunhttps://teatrunational.biletmaster.ro/?
lang=hun honlapon. Az előadásokra érvénye-
sek a tavalyi évad szabadbérletei, előzetes 
helyfoglalással. (Knb.)

A Tompa Miklós Társulat áprilisi műsorrendje 

Karamazovok, Tompa Miklós Társulat Fotó: Rab Zoltán

Piros fű



A budapesti Láthatáron Csoport két, 
felnőtteknek (16 év fölöttieknek) 
szánt előadással is vendégszerepel az 
Ariel színházban, ahol április 10-én, 
vasárnap 18 órától Kincses Réka  
A megmentő, 12-én, kedden 18 órától 
pedig a Hagyaték című produkciót te-
kinthetik meg az érdeklődők. 

Az alkotók mindkét előadás után szeretet-
tel várják a közönséget közös beszélgetésre 
Kádár Annamária pszichológus vezetésével. 
Helyszín: Ariel Stúdió (Nyomda/Poligrafiei 
utca 4.). A helyek korlátozott száma miatt he-
lyet kell foglalni a 0747-942-181-es telefon-
számon (sms-ben is) vagy az  
arielszinhaz@gmail.com e-mail címen. 
A megmentő 

Amint arról korábban is tudósítottunk, A 
megmentő című darab szerzője Kincses Réka  
marosvásárhelyi származású, Berlinben élő 
író-rendező, akit egyebek mellett a Balkán 

bajnok című dokumentumfilm alkotójaként 
ismerhet a nagyközönség. A kortárs színházi 
előadás bemutatója 2018. szeptember 22-én 
volt a B32 Galéria és Kultúrtérben.  

Az előadás egy testvérpár történetét  
dolgozza fel pszichorealista és abszurd ké-
pekben, miközben olyan családi krízishely-
zeteket mutat be, amelyek sok ember 
számára ismerősek lehetnek. Tragikomikus 
családtörténet egy olyan testvérpár szemszö-
géből, akik elszakadtak egymástól, majd fel-
nőttkorukban újra találkoznak. A találkozás 
során visszaemlékeznek múltjukra, és foko-
zatosan kibomlik a két testvér és családjuk 
története, a testvérek különbözőségének 
okai. Megjelenik apa, anya és megelevene-
dik gyerekkoruk. Utat tudnak-e találni egy-
máshoz a nővérek felnőttkorukban? 
Feldolgozható-e a múlt, elfogadható, meg-
szerethető-e a másik, az idegen, a külön-
böző? Az alkotók várják a nézőket az előadást 

követő beszélgetésre, amely a darab által fel-
vetett kérdéseket járja körül: családi szerepek 
és azok alakulása, családi szerepminták átvé-
tele, transzgenerációs minták és traumák át-
adása, testvérkapcsolatok és azok hatása a 
felnőttéletünkre; mitől működik jól egy csa-
lád és mitől nem. A beszélgetést Kádár An-
namária pszichológus vezeti, a szerző, 
Kincses Réka és az előadásban szereplő szí-
nészek részvételével. 

A megmentő alkotói: író – Kincses Réka, 
rendező – Szabó Veronika. Játsszák: Feuer 
Yvette és Alida Bevk. Látvány és jelmez: Pa-
lánki Hedvig, zene és hang: Somló Dávid. 
Hagyaték 

A Hagyaték szövegkönyve Martin Miller 
A tehetséges gyermek igazi drámája és Alice 
Miller írásai alapján készült. A világhírű 
gyermekkorkutató, Alice Miller és fia, a szin-
tén pszichológus Martin Miller kapcsolatát 
bemutató Hagyaték premiere 2019. novem-
ber 6-án volt a Hold21 HPS KultSzalonban. 
A darabot Martin Miller 2013-ban íródott és 
2019 áprilisában magyarul is kiadott könyve 
ihlette, ami édesanyjának a rekonstruált élet-

rajza, valamint saját gye-
rekkorának leírása. Ebből a 
közfelfogás számára eddig 
teljesen ismeretlen kép raj-
zolódik ki az elismert pszi-
chológusról.  

„Egy rendkívül nagy ha-
tású terapeuta szerző, Alice 

Miller és az ugyancsak terapeuta fia, Martin 
Miller története nem csak a szülő–gyerek vi-
szony jellegzetességeit mutatja be: elénk tárja 
a huszadik század máig feldolgozatlan tragé-
diájának olyan aspektusait is, amiről még 
mindig képtelenség nyíltan beszélni. Alice 
Miller könyvei alapján rendkívül éles látású 
társadalomkritikus, a gyermekek érzékeny és 
szenvedélyes védelmezője, ám halála után 
napvilágra került az, amiről addig kevesek-
nek volt tudomása: saját gyermekeivel ke-
gyetlenül és teljes részvétlenséggel bánt el.” 
(Proics Lilla: Már csak egy karcolás ma-
radt/szinhaz.net) Urai lehetünk-e önma-
gunknak valaha, vagy múltunk foglyai 
maradunk, akármit is csinálunk? Szülőként 
el tudjuk-e engedni a gyerekeinket, képesek 
vagyunk-e az önmagunkat túllépő, megha-
ladó szeretetre? Mi segítheti a változási fo-
lyamatokat? 

Alice Millert, az édesanyát Feuer Yvette 
játssza; a Martin Millert alakító   Rolandot 
olyan sikeres filmekből is ismerheti a közön-
ség, mint a Köntörfalak (2010), Isteni műszak 
(2013) vagy a Drakulics elvtárs (2018). 

Az előadást követően tízperces videóin-
terjú látható Martin Millerrel az általa írt 
könyv kapcsán. 

A Hagyaték alkotói: dramaturg – Gyulay 
Eszter, rendező – Tárnoki Márk. Játsszák: 
Feuer Yvette és Rába Roland. Látvány és jel-
mez: Horváth Jenny. (Knb.)

Augusztus első hosszú hétvégéjén 
ismét megtartják az Egyfeszt című 
gyergyói összművészeti fesztivált, 
amellyel kapcsolatosan nemrég köz-
leményben nyilatkoztak a szervezők. 
A második alkalommal sorra kerülő 
szemle ezúttal augusztus 4-e és 7-e 
között zajlik ötven helyszínen, több 
mint 800 programmal. 

A fesztivál zenei kínálatának sokszínűségét 
jól illusztrálja, hogy három nagyszínpadon 

(kettő Gyergyószentmiklóson és egy Gyer-
gyószárhegyen, a Lázár-kastélyban), vala-
mint további kisebb helyszíneken lesznek 
koncertek. Az Egyfeszt egyik idei sztárfellé-
pője a Gipsy Kings; várják továbbá Gyer-
gyóba a Wellhello együttest, Hobót és 
bandáját, Lajkó Félixet és a lengyelországi 
Volosi együttest, Herczku Ágit Nicola Parov-
val, Dresch Mihályt, Harry Tavitiant, Kubi-
nyi Júliát, Sárik Pétert, Falusi Mariannt, 
Dorogi Pétert – jelentették be sajtótájékozta-

tójukon a szervezők. Ahogyan a tavalyi első 
kiadáskor, idén is tematikus udvarokat alakí-
tanak ki: lesz Folk-udvar, Jazz-udvar, Retró 
udvar, Könyv- és Színházudvar, Képzőmű-
vészeti udvar, Alter udvar és Örmény udvar, 
valamint Gasztró utca is. A Képzőművészeti 
udvarban az állandó kiállítások mellett 
(beltéri és szabadtéri installációk) többek 
között a kolozsvári Fecsegő ecsetek művé-
szetterápiás műhelye várja alkotni és él-
ményt feldolgozni a gyerekeket. A tavaly 
nagyon népszerű Gasztró utca bemutatja 
helyi kulináris jellegzetességeinket: ha va-
laki még nem kóstolta volna a gyergyói ör-
mény konyha remekeit, és netalántán azt 
sem tudja, mi a churut, bepótolhatja ezt a 
mulasztást, sőt meg is vásárolhatja a jelleg-
zetes örmény ételízesítőt a helyi termelők-
től. A gasztronómia és zene iránti 
imádatból született a Ghymes-alapító 
Szarka Gyula Ének a konyhából lemeze: 
többek között ez a produkció is megkülön-
bözteti a Gasztró utcát egy mallos food  
courttól. A fesztiválon fellépő alkotó- mű-
vészekkel zenétől irodalomig és képzőmű-
vészettől népművészetig közönségtalálko- 
zókon lehet majd beszélgetni. 

Az Egyfeszt 2022-ben összesen kilenc 
gyergyószéki településen (Gyergyóalfalu, 
Gyergyócsomafalva, Gyergyóújfalu, Gyer-
gyószárhegy, Gyergyóditró, Gyergyóremete, 
Borszék, Gyilkostó és Gyergyószentmiklós) 

visz ünnepet a hétköznapokba, érintve a mű-
vészetek (majdnem) összes ágát.  

A művészeti programpontokon túl a fesz-
tiválozók ízelítőt kapnak a környék látniva-
lóiból is. Az Egyfeszt olyan ikonikus 
turisztikai helyszíneket épített be kínálatába, 
mint a Gyilkos-tó vagy a Súgó-barlang, és a 
résztvevők olyan különlegességeket is kipró-
bálhatnak, mint az alternatív hegymászóútvo-
nal (via ferrata), a medveles, siklórepülés, 
tandem ejtőernyős ugrás, medenceparti és sé-
tarepülés. Nem marad el idén sem a fiatalok 
körében népszerű Silent parti, mindenki ella-
zulhat egy kávé vagy koktél mellett a Chill 
Zone-ban; fényfestés, iparművészeti vásár, 
retró bulik, hajnali táncházak, dzsesszelmél-
kedések színesítik a nappalokat és éjszakákat. 

Az Egyfeszt szervezője a gyergyószent-
miklósi székhelyű Ice Flora Alapítvány, főtá-
mogatója a MOL Románia. A fesztivál célja: 
(ismét) megkeresni Gyergyó – Székelyföld 
egyik mostohagyermek kisrégiója – helyét a 
Kárpát-medencei kulturális turisztikai térké-
pen, és visszahelyezni az őt megillető pozíci-
óba. Elsődleges célcsoportja a helyi, 
székelyföldi, erdélyi és magyarországi művé-
szetkedvelő közönség. A fesztivál középtá-
von komoly pillére akar lenni a székelyföldi 
és ezen belül elsősorban a gyergyói-medencei 
kulturális-turisztikai törekvéseknek, kihatva 
nemcsak a lokális értékek promóciójára, 
hanem a környék gazdasági életére is. 

A fesztiválra szóló jegyek elővételben, 
március 31-ig, 30%-os kedvezménnyel vált-
hatók meg. További részletek a www.egy-
feszt.ro oldalon találhatók. (Knb.)
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Másodszor is megszervezik a gyergyói összművészeti fesztivált 
Egyfeszt 

Budapesti vendégjátékok  
az Ariel színházban

Támogatók:

Hagyaték

A megmentő



A Berlini Nemzetközi Filmfesztivál 
szerdán kiadott, határozott hangú 
nyilatkozatában elítélte Oroszország 
ukrajnai katonai invázióját, de állást 
foglalt a filmkészítők származás sze-
rinti bojkottálása ellen. 

„A Berlinale határozottan elítéli Oroszor-
szág nemzetközi jogot sértő agressziós hábo-
rúját, és szolidaritását fejezi ki az ukrán 
emberekkel és mindazokkal, akik e háború 
ellen kampányolnak” – idézte a közleményt 
a Variety.com. 

„Az orosz invázió és a polgári célpon-
tok, például kórházak, iskolák és otthonok 

elleni támadások humanitárius és emberi 
jogi katasztrófát okoztak Ukrajnában. 
Gondolunk rájuk és együttérzünk az áldo-
zatokkal, a szenvedő lakossággal és azok-
kal a milliókkal, akik elmenekültek 
Ukrajnából” – fűzték hozzá a fesztivál 
szervezői. 

Ugyanakkor emlékeztettek arra, hogy a 
Berlinale a kultúrák közötti találkozások 
színterévé és a világ aktuális vagy történelmi 
eseményeit kritikusan megvitató platform-
jává vált. Nem szándékoznak tehát filmkészí-
tőket vagy a kultúrában dolgozókat 
nemzetiségük alapján kizárni a Berlinaléról, 

mert – mint írták – gyakran éppen ezek az al-
kotások közvetítik az adott rezsimek kritiká-
ját. „A világnak pedig szüksége van ezekre a 
kritikus hangokra” – hangsúlyozták a kultu-
rális alkotások származási alapon történő ál-
talános bojkottja ellen állást foglaló 
közleményükben. 

Az államilag finanszírozott projekteket 
viszont bojkottálhatja a fesztivál. „Más kér-
dés a hivatalos állami intézmények, ebben 
az esetben az orosz intézmények vagy dele-
gációk, valamint a rezsimet támogatók kizá-
rása a Berlinalén való részvételből 
mindaddig, amíg az orosz kormány ezt a ke-

gyetlen háborút vívja Ukrajna ellen” – fo-
galmaztak. 

A közlemény befejezéseként a Berlinale 
szervezői reményüket fejezték ki, hogy az 
orosz agresszió mihamarabb véget ér, és Uk-
rajnában ismét béke lesz. 

Korábban a cannes-i filmfesztivál közölte, 
hogy „hivatalos orosz delegációkat” vagy „az 
orosz kormányhoz kötődő személyeket” nem 
látnak szívesen a rendezvényen, a velencei 
filmfesztivál pedig azt tervezi, hogy a hiva-
talos orosz delegációkat kizárja, de a függet-
len orosz filmeseket és alkotásaikat nem – 
írta a Variety.com.

Harmadik idei számával jelentkezik az Újvárad fo-
lyóirat. A szépirodalom rovat Szijj Ferenc, Molnár 
Zsolt és Vajna Ádám versei mellett Háy János, Kőrössi 
P. József és Lángh Júlia prózáját, valamint Tőzsér 
Árpád A sziklája az ő jószága című naplójegyzeteit kí-
nálja. A Dialog/Párbeszéd rovatban Traian Ștef Mit te-
hettem volna című versét olvashatják, míg esszét 
Lakatos-Fleisz Katalin jegyez Útközben címmel. Vécsi 
Nagy Zoltán ajánlja az olvasó figyelmébe az IttMást – 
romániai magyar képzőművészet 1975 és 1989 között 
című sepsiszentgyörgyi tárlat anyagát. A Kell-e még a 
helyesírás? kérdésre keresi a választ a Tandem rovat-
ban Cs. Nagy Lajos és Magyari Sára. Mayer Ágota a 
holokauszt oktatásának romániai nehézségeit foglalja 
össze. A média helyzetéről Cseke Péter Tamás faggatja 
az ismert román médiaszemélyiséget, Mircea Tomát, 
az interjú címe: Az emberek jobban hisznek a  
Facebooknak, mint az újságoknak. 

A Kultúra rovatban Biró Árpád Levente a húszé-
ves Nagyvárad táncegyüttes „próbanaplóját” je-
gyezte le, míg Praznovszky Mihály Petőfi-jelek a 

Mikszáth-életműben című anyagával jelentkezik. 
„Több dolgok vannak…” a címe Tasnádi-Sáhy Péter 
újabb két színházi vezetővel, Imecs-Magdó Leven-
tével és Köllő Csongorral folytatott párhuzamos in-
terjújának. 

A Kritika rovatban Simon Judit a nagyváradi Dür-
renmatt-előadást, Az öreg hölgy látogatását méltatja 
Testvérvárosunk, Güllen címmel. Ozsváth Zsuzsa Sza-
vak, darabokban című írása Szkárosi Endre CD-mel-
léklettel is ellátott Égzsák című kötetét ajánlja, míg 
Codău Annamária Antal Balázs Súly és könnyűség 
című tanulmánykötetét elemzi. Filmkritikát Bozsódi-
Nagy Orsolya jegyez Vadnyugati psziho-kirakós vad-
nyugat nélkül címmel. Kőrössi P. Józesf Előhívás 
sorozata ezúttal Kőszobrász és kősárkány címmel Pi-
erre Székely alakját villantja fel. A lapszám szerkesz-
tőségi vezércikke a háború ellen emel szót Hет войне! 
címmel.  

Az Újvárad kapható az erdélyi és partiumi könyves-
boltokban, továbbá a holnap.ro online könyváruház- 
ban.
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Megjelent az Újvárad márciusi száma

A Berlinale elítélte az orosz háborús agressziót, de nem akar származásuk 
alapján bojkottálni filmeseket 

Jótékonysági koncertet, színházi elő-
adást és árverést is szerveznek az uk-
rajnai háborúból menekülők 
megsegítésére. A Színházi Szolidari-
tási Alap a háborús területeken élő és 
onnan érkező magyar anyanyelvű elő-
adóművészek számára ajánlott fel se-
gítséget, a Hagyományok Háza 
programokat szervez a menekült gye-
rekeknek és családjuknak. A Magyar 
Írószövetség a kárpátaljai magyarok 
számára indít segélyezési programot. 

Rákász Gergely koncertorgonista március 
20-án a győri Szent Ignác bencés templom-
ban jótékonysági koncertet ad, amelynek tel-
jes bevételét a háború elől menekülők 
ellátásában részt vevő szervezeteknek ajánl-
ják fel – áll a szervezők szerdai közleményé-
ben. 

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyv-
tár, a Mesebolt Bábszínház, a Savaria Szim-
fonikus Zenekar és a Weöres Sándor Színház 
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szombat-
helyi Csoportjával együttműködve március 
19-én szolidaritási délutánt szervez az ukraj-
nai háború menekültjeinek és áldozatainak ja-
vára. 

A rendezvény helyszíne a szombathelyi 
Weöres Sándor Színház, amelynek előterében 
lehetőség nyílik a könyvtár feleslegessé vált, 
többes példányú könyveinek pénzadományra 
cserélésére. A könyves adománygyűjtő prog-
ram ezen a napon a könyvtárban is működik. 
Szombaton 17 órától a bábszínház Vackor az 
óvodában című előadása látható a stúdiószín-

padon, 18 órától a Márkus Emília teremben 
a szimfonikus zenekar muzsikusai adnak 
koncertet. A nap zárásaként a színházterem-
ben 19 órától a Weöres Sándor Színház Sze-
relem című előadását nézheti meg száz 
érdeklődő. 

A programokra előzetesen regisztrálni kell, 
a regisztrációs jegy díjtalan, az adomány-
gyűjtő ládába mindenki belátása szerint he-
lyezheti el támogatását – írják a szervezők. 
A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola – 
az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint – 
március 27-én szervez jótékonysági árverést 
Kápolnásnyéken, a Halász Gedeon Esemény-
központban. A Kárpát-medencei művészek 
által felajánlott alkotásokból rendezett aukció 
teljes bevételét az ukrajnai menekültek meg-
segítésére fordítják, a Magyar Ökumenikus 
Segélyszervezet számára utalják át. 
A Hagyományok Háza Corvin téri székházá-
ban szerdától hetente rendszeres alkalmat 
biztosít a menekült gyerekeknek és család-
juknak a találkozásra, és a népi kultúra kü-
lönböző ágai által nyújtott kikapcsolódásra. 
Az intézmény arra kéri fel a népművészet al-
kotóit, előadóművészeket és kézműveseket, 
hogy kapcsolódjanak be e közös munkába. 
Amennyiben helyszínként csatlakoznának a 
kezdeményezéshez, a szervezők egybehan-
golják azt más felajánlásokkal – írják az 
MTI-hez eljuttatott közleményben. 
A Színházi Szolidaritási Alap a háborús terü-
leteken élő és onnan érkező magyar anya-
nyelvű előadóművészeket segíti. A 
támogatások folyósításához az első felaján-

lást, ötmillió forintot a Thália Színház bizto-
sítja. A további adományokat a szinhaziszo-
lidaritasialap.hu honlapon közzétett 
számlaszámra várják. 

A támogatásért jelentkezni a szintén a szer-
vezet honlapjáról elérhető űrlap kitöltésével 
lehet. A beérkező kérelmeket szakmai kura-
tórium vizsgálja, a kérelmezők kétszer 80 
ezer forint támogatásban részesülhetnek, 
amelyet két részletben folyósít az alap két 
hónap alatt – olvasható a Thália Színház 
MTI-hez  eljuttatott közleményében. 
A Magyar Írószövetség is segélyezési prog-

ramot indít a kárpátaljai magyarok számára, 
a Panoráma Világklub civil kulturális egye-
sülettel és az Ipoly Menti Népfőiskolai Tár-
sasággal együtt. Mint közleményükben 
kiemelik, több tízezer menekült nem lépi át a 
határt, ott maradnak Kárpátalján, és róluk az 
ottani magyarságnak kell gondoskodni, ami 
hatalmas terhet ró rájuk. 

A Magyar Írószövetség pénzbeli és – a 
szervezet székházába – természetbeni ado-
mányokat is vár, amelyeket eljuttatnak az 
Ipoly Menti Népfőiskolai Társaság szék- 
helyére, majd onnan a rászorulókhoz.

Ukrajnai háború  
Jótékonysági előadásokat szerveznek a menekültek megsegítésére 

Rákász Gergely Fotó: rakaszgergely.hu



LAKÁS 

KIADÓ 2 szobás tömbházlakás a 
Szabadság utcában. Tel. 0771-653-
905. (sz.-I) 

MINDENFÉLE 

SÜRGŐSEN keresünk Marosvásár-
helyre, jókedvű, idős, nem fekvő úri-
ember mellé munkakedvelő, aktív, 
rugalmas munkaidejű, hajtási enge-
déllyel rendelkező, középkorú házve-
zetőnőt. Előnyös bérezést ajánlunk. 
Érdeklődni a 0752-194-629-es tele-
fonszámon. (66358-I) 

BÁRMILYEN típusú tetőfedést, ki-
sebb javítást, szigetelést vállalunk, fa-
teraszt készítünk. Tel. 0758-598-133. 
(15296-I) 

MOSÓGÉPEKET és hűtőszekrénye-
ket javítok. Tel. 0755-825-502. 
(15324-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (15164) 

VÁLLALOK szobafestést, mázolást, 
lépcsőházfestést, csempe-, padló-
csempe-, lamináltparkett-lerakást ga-
ranciával. Tel. 0746-552-473. (15208) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel és szomorúan emlé-
kezünk március 20-án FARCZÁDI 
REGINÁRA halálának ötödik év-
fordulóján. Nyugodjék csende-
sen!  Szerettei. (sz.-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
retett apa, nagyapa, após, test-
vér, sógor, rokon, barát, jó 
szomszéd,  

FERENCZ LEVENTE MIHÁLY  
szerető szíve életének 82. évé-
ben örökre megszűnt dobogni. 
Drága halottunk temetése 2022. 
március 20-án, vasárnap 14 óra-
kor lesz a kibédi ravatalozóból.  
Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (15344-I) 
 
 

Fájó szívvel tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, 
hogy a szeretett férj, édesapa, 
nagyapa, dédnagyapa, testvér, 
rokon és barát,  

CSISZÉR IGNÁC  
2022. március 18-án, életének 76. 
évében, méltósággal viselt be-
tegség után örökre megpihent.  
Március 21-én, hétfőn 12 órakor 
a marosvásárhelyi római katoli-
kus temetőben helyezzük őt 
végső nyugalomra. 
„Így szól az úr: Ne félj, mert meg-
váltottalak, neveden szólítot-
talak, enyém vagy!” 

A gyászoló család. (-I) 
 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága halottunk, id. 
GROSZMANN LORÁNTNÉ 
született SZÁNTÓ NAGY 
ERZSÉBET temetésén részt 
vettek, gyászunkban osztoztak 
és sírjára virágot helyeztek. A 
gyászoló család. (15318-I)
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

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

• Emma vendéglő, - 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 - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.  
Várjuk jelentkezését   

a 0265/268 854-es telefonon.

MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 

2022. március 18-án kelt 
89. számú rendelet 

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének  
összehívásáról 

 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. 
cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekez-
dés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) 
pontjának előírásai alapján 

elrendeli: 
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. március 24-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács 
plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező 
mellékletben található. 
2. cikkely: A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével 
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni. 
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, 
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Ta-
nács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályok-
nak. 
 
Péter Ferenc Ellenjegyzi 
ELNÖK Paul Cosma 

FŐJEGYZŐ 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 03. 18-i 89. sz. rendeletének melléklete 

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

NAPIRENDTERVEZETE 
1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi bevételi és kiadási költségvetése 
zárszámadásának, valamint az éves pénzügyi kimutatások – a mellékletekkel 
együtt – jóváhagyásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
2. Határozattervezet a Maros megyei Ipari Park Rt. 2022. évi bevételi és kiadási 
költségvetésének jóváhagyásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
3. Határozattervezet a Transilvania Motor Ring komplexum használatára vonat-
kozó egyes intézkedéseket szabályozó adminisztratív dokumentumok módosítá-
sáról;  
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített, 
42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról, amely a Maros megye köz-
tulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának elfogadására vonatkozik; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
5. Határozattervezet a 2022. évi ifjúsági alapból finanszírozandó tevékenységek 
meghatározásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
6. Határozattervezet egyes intézkedések meghozásáról a Maros megyei Ipari Park 
Rt. ügykezelésének biztosítása érdekében;  
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács részéről egy küldött kinevezéséről 
a megye szintjén létrehozott, toborzásra-besorozásra vonatkozó fellebbezések 
elbírálásával foglalkozó bizottságba; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. igazgatóta-
nácsa tagjainak havi fix juttatása emeléséről a 133/2022. sz. és a 134/2022. sz., 
nem visszatérítendő finanszírozási szerződések tárgyát képező két projekt kivi-
telezési időszakában; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
9. Határozattervezet a dicsőszentmártoni Dr. Gheorghe Marinescu Municípiumi 
Kórház keretében egy betöltetlen részlegvezetői/laboratóriumvezetői tisztség 
elfoglalása érdekében, a versenyvizsga megszervezésének véleményezésére vo-
natkozóan; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
10. Határozattervezet egyes intézkedések meghatározásáról A páciensek bizton-
ságának a növelése a gyógyászati folyadékokat használó kórházi egységekben el-
nevezésű projekt európai alapokból való kivitelezése érdekében;  
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 140/2021.08.26. sz. határozatával 
létrehozott, a Maros megyei informális települések lakói életkörülményeinek a 
javításához szükséges intézkedések végrehajtását koordináló bizottság névleges 
összetételének módosításáról; 
Indítványozó: Kovács Mihály-Levente, a Maros Megyei Tanács alelnöke 
 
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 
 
Péter Ferenc 
ELNÖK 

MISSISSIPPI SZŐNYEGMOSÓ  
Szőnyegmosás, -szárítás professzionális módon. 

Rögzített padlószőnyeg mosása helyszíni kiszállással.  
Kanapé-, ülőgarnitúra-tisztítás.  

Rendelésért és egyéb információkért hívja bizalommal  
a 0799-998-899-es telefonszámot. (66021-I) 

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!
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