
Tegnap nyílt meg Marosvásárhely főte-
rén a hagyományos virágvásár, ahol
több mint félszáz, zömében udvarfalvi
virágtermesztő kínálja szebbnél szebb
virágait. A vásár keddig, azaz világítás
napjáig tart. 

Igazi őszi hangulat uralja a napokban Maros-
vásárhely főterét, a virágóra körüli részen szé-
pen elrendezett, színpompás virágok
sorakoznak, kissé odébb pedig zamatos almát,
körtét, illetve gyümölcsleveket, szörpöket lehet
vásárolni. A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal évek óta halottak napja környékén szervezi
meg a hagyományos virágvásárt, így teremtve

lehetőséget a vásárlóknak, hogy helyi, azaz
Maros megyei termelőktől szép virágot vásárol-
janak, illetve a termelőknek is jó lehetőség arra,
hogy túladjanak portékáikon. A kiállítók több
mint kilencven százaléka magyar, zömében
Udvarfalváról érkeztek, de akadnak közöttük
marosvásárhelyi, somosdi, mezőcsávási, 

Köszönet 
a kellék-
adományokért!
Igencsak sikeresnek bizonyult a
Tompa Miklós Társulat kellékgyűjtő
felhívása, amely révén az 1970-es és
1980-as évek jellegzetes tárgyait, ru-
hákat, használati tárgyakat igyekez-
tünk begyűjteni egy készülő
előadásunkhoz.

____________2.
Élete sorsmetafora
volt... 
A csütörtök este megnyitott tárlat tulaj-
donképpen emlékkiállítás: a tragikus
sorsú Kulcsár Béla, Marosvásárhely
néhai ünnepelt szobrászművészének,
számos köztéri alkotás (közöttük az
Íjásznő vagy a Színház téri szoborcso-
port) létrehozójának munkáit – festmé-
nyeit, kisplasztikáit, illetve a köztéri
szobrait megörökító fotókat – láthatjuk
a Bernády Ház földszinti galériáiban.

____________3.
Szlovákok 
és magyarok 
a huszonegyedik
században
A legkisebb lépés – ez volt a címe
annak az irodalmi-közéleti tematikájú
estnek, amelyre kedd este került sor a
Kultúrpalota kistermében.

____________5.
Kiegészült 
a PéterPál Könyv-
kiadó sorozata
A veszprémi könyvműhely két fárad-
hatatlan létrehozója és működtetője,
Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla újabb
szép albumokkal örvendezteti meg a
könyvbarátokat. 

____________6.
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Virágba borult” 
Marosvásárhely főtere



A marosvásárhelyi sírkertek némelyi-
kében a mindenszentek és halottak
napjára való tekintettel a gondnoksá-
gok hosszított programmal várják az
ügyfeleket, másutt a megszokott idő-
pontokban lehet ügyintézést végezni. 

A városi temetőgondnokság közleménye
szerint a mindenszentek és halottak napjára
való tekintettel a polgármesteri hivatal alá-
rendeltségében levő sírkertek temetőgond-
noksági irodáiban hosszított munkaprogram
lesz. A Jeddi úti, a marosszentgyörgyi, a so-
mostetői és a remeteszegi temető gondnok-
sági irodáiban október 31-én és november
1-jén, illetve november 7-én és november 8-

án 8-18 óra között lehet irodai ügyintézést vé-
gezni. 

A marosvásárhelyi református egyházke-
rület felekezeti sírkertjének temetőgondnoka,
Nemes István érdeklődésünkre elmondta, ok-
tóber 29-én és 30-án, szombaton és vasárnap
9–13 óra között tart nyitva a gondnokság iro-
dahelyiségében lévő pénztár. Október 31-én,
hétfőn és november elsején, kedden 9–15 óra

között lehet a temetőfenntartási járulékot tör-
leszteni. Az ügyfélfogadási programtól füg-
getlenül a gondnokság munkatársai az
említett napokon jelen lesznek és eligazítást
nyújtanak mindazoknak, akik tájékoztatásért
fordulnak hozzájuk.

A megyeszékhely katolikus temetőjének
gondnokságáról telefonos megkeresésünk
nyomán arról tájékoztattak, hogy a pénztár a
megszokott nyitvatartási programmal műkö-
dik, éspedig október 31-én, hétfőn és novem-
ber elsején, kedden 9.30–12 és 13–15.30 óra
között fogadják az ügyintézéssel érkezőket. 

A marosvásárhelyi sírkertek gondnokságain
Hosszított és megszokott programok

Bernády György emlékének
ápolói, üzenetének továbbvivői
gyülekeztek péntek délelőtt a
marosvásárhelyi református te-
metőben a városépítő polgár-
mester nyughelyénél. 

A Bernády Napok hagyományos
mozzanatának számító koszorúzáson
a szervező Dr. Bernády György Köz-
művelődési Alapítvány és a város éle-
tében fontos szerepet játszó civil
szervezetek, egyesületek mellett évről
évre diákcsapatok is részt vesznek.
Idén a Bolyai líceumból, a Református
Kollégiumból és a Dr. Bernády
György Általános Iskolából érkezett
gyermekek vettek részt az ünnepi mo-
mentumon, amelyet dr. Zsigmond
Barna Pál, Magyarország Csíkszeredai
Konzulátusának főkonzulja is meg-
tisztelt jelenlétével.  

Az egybegyűlteket Borbély László,
a hajdani polgármester nevét viselő
alapítvány elnöke köszöntötte.

– Ez mindig egy olyan pillanat,
amikor elgondolkozhatunk azon, mi
végre vagyunk ezen a világon, mi a te-
endőnk – mondta Borbély László,
majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a
19. alkalommal zajló rendezvénysoro-
zat egyik legfontosabb célkitűzése át-
adni az új nemzedékeknek a
Bernády-féle üzenetet, ezért is annyira
örvendetes, hogy fiatalok is részt vesz-
nek a polgármester emléke előtt tisz-
telgő rendezvényeken. A jelenlevők
közösen mondták el a Miatyánkot,
majd elkezdődött a koszorúzás. 

Az ünnepség a továbbiakban a Ber-
nády-szobornál folytatódott. 

– Büszkék lehetünk arra, amit sok
száz éve felépített ez a közösség. Fon-
tos, hogy fel tudjuk mutatni ezeket az
értékeket – hallhattuk a Dr. Bernády
György Közművelődési Alapítvány el-
nökétől az 1994 októberében felava-
tott szobornál. 

– Talán csak a könyves-gyertyás
tüntetésen láthattunk akkora tömeget
Vásárhelyen, mint a szobor avatásánál
– idézte fel Borbély László a 22 évvel
ezelőtti pillanatot, amelyre – az ünnep-
ségen ezúttal is részt vett – Balogh Jó-

zsef (Cubi) öntőmester nélkül nem ke-
rülhetett volna sor. 

Balogh Cubi több száz kiló bronz-
ból öntötte Bernády György szobrát.
Az emberek kis szobrocskáikat aján-
lották fel a cél érdekében – tette hozzá
Borbély László, majd azt is elárulta,
hogy számára ez a legkedvesebb szo-
bor Marosvásárhelyen.

Az alapítvány elnöke a Bernády
Napok csütörtöki nyitómozzanatára, a
premiernek számító sportvetélkedőre
is kitért, amely nemcsak tematikájá-
ban, forgatókönyvében számított új-
donságnak, hanem abban is, hogy
román diákok is részt vettek benne.

– Bernády szerette a sportot, az ő
idejében már volt teniszélet Vásárhe-
lyen, futballoztak. Ezért is jó, hogy sor
kerülhetett erre a sportdélutánra. Az
első díjat egy vegyes, magyar és
román gyermekekből álló csapat vitte
el. Ez is jelzi, hogy Bernády nemcsak
a magyaroké, Bernády mindenkié. Jó
lenne, ha ezt a jelenlegi városvezetés
is megértené, és nem az ünnepség előtt
egy nappal helyezné el koszorúját a
szobornál – hangsúlyozta Borbély
László.
Sportdélután Bernády szellemében

A Szász Albert Sportlíceum torna-
termében csütörtök délután zajlott
rendhagyó diákvetélkedő főszervezői
Vita Csaba, a Pedagógiai Líceum ta-

nára és – a Bernády Napok vetélkedő-
jéért évről évre felelő – Simon György
magyar szakos tanár voltak, munkáju-
kat további 20 személy segítette. A
versenyre 12 öttagú, egy-egy pótjáté-
kossal is rendelkező csapat nevezett
be, tudásukat, ügyességüket kétszáz
szurkoló követte. 

Az elméleti próbák során egyebek
mellett arra kellett válaszolniuk a ver-
senyzőknek, hogy melyik sportegye-
sület alakult Bernády polgármester-
sége idején, és melyik utcában volt az
egykori Tornakert. A gyakorlati pró-
bák alatt minifociban és kosárlabdá-
ban mérték össze erejüket a játékosok. 

A Bernády-díjat a Dr. Bernády
György Általános Iskola csapata, a
Bernády Tízesek nyerte el. Minifoci-
ban a Serafim Duicu Általános Iskola
vegyes csapata első, az Al. Ioan Cuza
Általános Iskola csapata második he-
lyezést ért el, a harmadik díjat a Római
Katolikus Teológiai Líceumból érke-
zett gyermekek, az Ügyesek csapat ér-
demelte ki. A kosármeccs első
helyezettje az Egyesülés középiskola
csapata, a Cei Mari – A Nagyok lett, a
Szász Albert Sportlíceum csapata, az
Elefántok második, a Mihai Eminescu
Pedagógiai Líceumból érkezett diá-
kok, a Pedások csapat harmadik díjat
kapott.

mezőpaniti, illetve mezőbergenyei vi-
rágtermesztők is. Bár a városi piaco-
kon már több mint egy hete
megjelentek a virágárusok, és sokan
már beszerezték a szeretteik sírjára
szánt virágot, érdemes kilátogatni a fő-
térre, ugyanis a felhozatal rendkívül
gazdag, és az árak az elmúlt évhez vi-
szonyítva nem emelkedtek. A legtöbb
termelő különböző méretű és színű
cserepes krizantémot kínál, a legki-

sebb cserép virágért 5 lejt kérnek, a
közepesért 8-10 lejt, a méretes, dús
cserepesek ára pedig 20-25 lej között
mozog. Egy mezőcsávási termelő kí-
nálatában a megszokottól eltérő, két-
színű cserepes krizantémok is
szerepeltek, a cserép felében fehér,
másik felében pedig ciklámen virágok
voltak, de volt narancssárga-bordó
kombináció is. A vásárt ugyan hivata-
losan péntek délben nyitották meg, de
már a délelőtti órákban sokan jöttek el
beszerezni a világításra szánt virágot,

akadt idős házaspár, aki nyolc-tíz cse-
réppel távozott elégedetten, ugyanis,
mivel sokat vásároltak, kedvezményt
is kaptak. 

A termelők örültek a tegnapi napsü-
tésnek, hiszen, mint mondták, az eladás
igencsak időjárásfüggő. Szép időben
sokan kilátogatnak a vásárra, és ilyenkor
általában egy termelőnél napi 100-200
cserép krizantém is gazdára talál, viszont
ha kedvezőtlen az időjárás, akkor min-
denki a lakhelyéhez legközelebb eső
piacon szerzi be a virágot. 

Ma NÁRCISZ, 
holnap ALFONZ napja. 
ALFONZ: germán eredetű férfi-
név, elemeinek jelentése: nemes
+ kész, hajlandó. 

29., szombat
A Nap kel 
8 órakor, 

lenyugszik 
18 óra 10 perckor. 
Az év 303. napja, 
hátravan 63 nap.
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Nagy Székely Ildikó

Köszönet 
a kellékadományokért!

Igencsak sikeresnek bizonyult a Tompa Miklós Társulat kel-
lékgyűjtő felhívása, amely révén az 1970-es és 1980-as évek
jellegzetes tárgyait, ruhákat, használati tárgyakat igyekeztünk
begyűjteni egy készülő előadásunkhoz.

Nagyon sok színházkedvelő gondolta úgy, hogy egykor ked-
ves, fontos, értékes tárgyai „új életre kelhetnek” egy színházi
előadás kellékeként, és különböző úton-módon eljuttatta ado-
mányát a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kelléktárába. Kap-
tunk egykori ruhaneműt, lábbelit, fényképezőgépet,
tranzisztoros rádiót, tárcsás mosógépet, konyhai mérleget, ká-
véfőző presszót, utazókoffert, szódavizes palackot, dísztárgya-
kat, többféle apró és nagyobb használati cikket és a korabeli
sajtó eredeti lapszámait. 

Hálásan mondunk köszönetet az adományozóknak, akiknek
nagylelkűsége tanúsítja, hogy fontos nekik a színházuk/színhá-
zunk, a „maguk ügyének” érzik a színház ügyét, mindig segítő
szándékkal tudnak reagálni felkéréseinkre.

A kellékadományok segítségével megvalósuló előadás Radu
Afrim: Retromadár blokknak csapódik, majd forró aszfaltra
zuhan címmel november 12-én, szombaton 19 órától kerül be-
mutatásra a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Nagytermében.
Az előbemutató 2016. november 4-én, pénteken 19 órától lesz.

Szeretettel várjuk az adományozókat is előadásainkra! 
(pr-titkárság)

„Virágba borult” Marosvásárhely főtere

„Bernády György mindenkié”
Vásárhelyiek ünnepe

Szer Pálosy Piroska

(Folytatás az 1. oldalról)

Ormai Norbert, az első aradi 
vértanú – könyvbemutató

November 2-án, szerdán a Borsos Tamás Egyesület vendége
dr. Süli Attila őrnagy, kutató, a budapesti Hadtörténeti Intézet
és Múzeum munkatársa lesz, akinek legújabb könyvét, az
Ormai Norbert, az első aradi vértanú címűt Tamási Zsolt törté-
nész és Pál-Antal Sándor akadémikus, történész ismerteti.
Minderre a Bolyai téri unitárius egyházközség Dersi János-ter-
mében kerül sor 18 órától. 



Tárlatnyitóval ünnepelte csütörtök
délután Marosvásárhely érdeklődő
magyarsága az immár 19. alkalom-
mal megszervezett Bernády Napok
kezdetét. A csütörtök déli, hagyo-
mánnyá vált diákvetélkedővel indult
a rendezvénysorozat, amely a szóban
forgó képzőművészeti esttel folytató-
dott, majd péntek este ért véget a
Kultúrpalotában szervezett gálamű-
sorral és az emlékplakettek átadásá-
val (ez utóbbiról a későbbiekben
olvashatnak). 

A csütörtök este megnyitott tárlat tulaj-
donképpen emlékkiállítás: a tragikus sorsú
Kulcsár Béla, Marosvásárhely néhai ünne-
pelt szobrászművészének, számos köztéri al-
kotás (közöttük az Íjásznő vagy a Színház
téri szoborcsoport) létrehozójának munkáit
– festményeit, kisplasztikáit, illetve a köztéri
szobrait megörökító fotókat – láthatjuk a
Bernády Ház földszinti galériáiban, amelyet
teljes telt házas közönség vett birtokba csü-
törtök délután. A publikumot a házigazda és
a ceremóniamester szerepében Nagy Miklós
Kund üdvözölte, majd a Dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány elnöke, Borbély
László mondott nyitóbeszédet.

– A tavaly a 18. Bernády Napokat szervez-
tük, jövőre jubileum következik. Ma délben
kétszáz fiatal vett részt a Bernády-kupán,
avagy a Sportélet a Bernády korában című
diákvetélkedőnkön, és ez azt jelenti, hogy az
eltelt húsz év alatt legalább 2000-2200 fiatal
ismerhette meg Bernády György életművét.
Érdekelte őket Bernády, utánanéztek a témá-
nak, hiszen tudjuk: az ő korában is volt már
futball, polgármesterként pedig nagyon tá-
mogatta a vásárhelyi sportéletet is. Több csa-
pat is román osztályból jött, helytálltak,
érdekelte őket az a Marosvásárhely. Ez na-
gyon fontos mindannyiunk számára, hiszen
Bernády nem a marosvásárhelyieké, nem
csak a Kárpát-medencei magyaroké. Sokol-
dalúsága lenyűgöző. Minden évben, amikor

a napok lejárta után felszusszanunk, elgon-
dolkodunk azon, hogy a jövőben mi újat
szervezzünk, mely, hozzá is kötődő temati-
kát válasszuk. És minden évben a bőség za-
varával küzdünk. A róla kiadott könyvek is
nagy sikernek örvendtek, hamarosan a har-
madik kötet következik, Bernády városa
címmel. Meghatározta a város jövőjét is,
tudta, a jövővel foglalkozni kell. Azt kívá-
nom, hogy minden évben örvendjünk annak,
hogy ilyen szép városban élünk, hogy mi-
lyen sok fantasztikus személyiségünk volt,
van, és reméljük, hogy lesz. Ezek egyike
Kulcsár Béla szobrász- és festőművész, aki,
Bernády Györgyhöz hasonlóan, gyönyörű
dolgokat hagyott ránk. 

Zsigmond Barna Pál, Magyarország Csík-
szeredai Főkonzulátusának marosvásárhelyi
születésű főkonzulja szólalt fel: – Öröm
látni, hogy ilyen sokan vagyunk itt ma este,

mint arról sokszor meg-
győződhettem, a Ber-
nády Ház a helyi
magyarság kis kulturális
oázisa. Azon központok
egyike, amelyek jelzik,
hogy nívós magyar kul-
turális élet létezik Ma-
rosvásárhelytől Sepsi-
szentgyörgyig. Büszkék
lehetünk erre, kötelesé-
günk ápolni ezt az örök-
séget. A Sapientia
egyetemről jöttem, ahol
emléktáblát avattunk
1956 hőseinek tisztele-
tére: az ifjúságnak szük-
sége van az emlék-
helyekre. Ezt az öröksé-
get is ápolnunk kell. És
az egyik ‘56-os üzenet
ezen alkalommal is él:
Bernády György, nem-

zetiségre való tekintet nélkül mindazoké,
akik tisztelettel tekintenek rá és elismerik a
munkásságát. És ami szintén nagyon fontos:
nincs erős Magyarország erős határon túli
magyar közösség nélkül, és nincs erős hatá-
ron túli magyar közösség erős Magyarország
nélkül. Szükségünk van egymásra. 

A tárlattal kapcsolatosan Nagy Miklós
Kund megjegyezte, Marosvásárhely egyik
legszebb köztéri szobra Kulcsár Béla alko-
tása: az Íjásznő. 

– Nincsenek szerencsés helyzetben a
szobrai, Színház téri alkotásával is baj van:
az egyik szobor eltűnt, majd amikor a szo-
borcsoportot a tér átalakítása után visszahe-
lyezték, rosszul tették őket a helyükre, más
pozícióban, mint az eredeti kompozíció. Mi,
a Bernády Alapítvány, gyakran szervezünk
emlékkiállításokat, igyekszünk elfeledett, ki-
tűnő alkotókat és lenyűgöző életműveiket
visszahozni a köztudatba. Kulcsár Béla
negyven évvel ezelőtt hunyt el, munkáiból
itt láthatunk most válogatást és egy Sepsi-
szentgyörgyön kiadott katalógust – ott is
megrendezték a 40 éves évforduló alkalmá-
ból az emlékkiállítást. E katalógus a tárlat
kurátorának, Vécsi Nagy Zoltán művészet-
történésznek egy három nyelven közölt ta-
nulmányát is tartalmazza, a tárlatot is ő
méltatja majd. Kulcsár Béla nagyon jó ba-
rátja volt Székely János, aki szerint nem sok
embernek adatik meg, hogy élete sorsmeta-
forává váljon. Kulcsár Bélának megadatott.

– Sepsiszentgyörgyön nagy sikerű tárlatot
nyitottunk, de a kiállítás most ért csak igazán
megfelelő közegbe, hiszen itt sokan ismerték
a művészt – mondta méltatóbeszédében
Vécsi Nagy Zoltán. – Kulcsár Béla itt szüle-
tett 1929-ben, itt járt a Református Kollégi-
umba, majd a festőiskolába, Kolozsváron
elvégezte a képzőművészeti főiskola szobrá-
szat szakát. Művészi alkotói vállalása, tragi-
kus élete sorsszereppé vált. Banner Zoltán

körültekintő monográfiájában megfogal-
mazta: „a mócok ügyét felvállaló Varga Ka-
talin témájával először nyújtja ki az erdélyi
magyarság nevében saját kezét a megbékélés
és testvériség őszinte szándékával a (…)
többségi románság felé, hogy két évtized
múltán ugyanannak a gesztusnak a kudar-
cába pusztuljon bele, az agyagfalvi emlékmű
örvén”. Ugyancsak a közösségi szerephez,
valamint a körülmények szabta vállalások
kudarcaihoz is sorolható a megbízás, ame-
lyet 1956-ban alma materének 400. évfordu-
lója és névadó ünnepsége alkalmából kapott
Bolyai Farkas szobrának megtervezésére. A
forradalmi események forgatagában ez az el-
képzelés akkor lekerült napirendről. Ugyan-
csak társadalmi felkérésre faragja azt a
Dózsa-szobrot, amelyet a sepsiszentgyörgyi
textilgyár fennállásának 75. évfordulója al-
kalmából, 1958-ban állítanak fel a gyár mű-
velődési otthona elé. Erősen expresszív
jellege és mellszobroknál rendhagyónak szá-
mító, belső erőtől is feszülő dinamikája túl-
mutat a szocreál stílusú köztéri szobrok
szokványosságán, megmutatva valamit Kul-
csár Bélának abból a zsigeri kísérletező mo-
dernségéből, amelyet legfrappánsabban a
csavarokkal és ipari alkatrészekkel kombi-
nált Önarcképe közvetít. 

A hatvanas évek elején készítette számos
„civil” kis szobrát, végigkísérletezi az akkor
Kelet-Európában elterjedt szelíd modernista
és visszafogottan klasszicizáló formanyelv
minden közkedvelt témáját a portrétól az
aktig, a munkásábrázolástól az anyaságig,
stílusában pedig a realista felfogásútól a de-
koratív stilizáló szemléletig és az akkor ná-
lunk merészebbnek számító kubizmustól
megtermékenyített síkkal határoló szemléle-
tig (Pongrácz Antónia, Bánat, Napozó, Kor-
sós lány stb.). 

XIX. Bernády Napok – Kulcsár Béla-emlékkiállítás
Élete sorsmetafora volt... 
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Október 14-én a Teleki Tékában új
időszakos kiállítás nyílt, címe Ex Ar-
chivo Telekiana. A Teleki nemzetségi
levéltár története. Az új tárlat a nagy-
közönség számára egy levéltártörté-
neti bemutatót kínál, melynek
keretén belül az érdeklődők fénykép-
reprodukciók formájában ismerked-
hetnek meg olyan értékekkel,
melyeket az alapító család múltjának
szerves részeiként és tanúságaiként
egy évszázaddal korábban még
könyvtárunk épületében őriztek, de
amelyek ma már tárolási helyüket te-
kintve földrajzilag távol esnek Maros-
vásárhelytől. 

A család történetéhez hasonlóan, a Tele-
kiek levéltára is hosszú és gazdag múltra te-
kint vissza. Más hasonló, hányatott sorsú
gyűjteményekkel ellentétben, az évszázadok

során komoly veszteségek nem érték, e sze-
rencsés körülmény következményeként az ar-
chívum ma is több kutatásnak biztosít
forrásanyagot. A témaválasztás aktualitását
több szempont is alátámasztja. Egyrészt ez
évben kerek századik évfordulóját jegyezzük
annak, hogy a gyűjteményt az első világhá-
ború viszontagságaitól féltve Budapestre me-
nekítették. De más körülmények is
indokolják a szóban forgó archívum ismerte-
tésére tett kísérletet. A könyvtárosok ugyanis
gyakran szembesülnek olyan esetekkel, me-
lyekben, a régebbi genealógiai és heraldikai
szakirodalom meghaladott hivatkozásait kö-
vetve, szakemberek és laikusok egyaránt még
mindig a Teleki Tékában keresik ezt az anya-
got, amelyet 1916-tól a Magyar Nemzeti Le-
véltár Országos Levéltára őriz. 

A bemutatott dokumentumok eredeti ren-
deltetésük szerint jogi aktusok, tulajdonviszo-

nyok, egyházi események, családi ügyletek
alátámasztásához szolgáltak bizonyítékul, az
iratkiadás legkülönbözőbb területeiről szár-
mazva. Szép számban fedezhetők fel így köz-
tük családfák, születéseket igazoló
okmányok, keresztelési anyakönyvek, eljegy-
zési, házassági, temetési meghívók, ado-
mánylevelek, peres ügy-jegyzékek,
végrendeletek, klenódiumjegyzékek és hozo-
mánylisták is. Az idő múltával a személyi tu-
lajdonból intézményi megőrzés alá került
dokumentumok, meghaladva szűkebb családi
vonatkozásaikat, az erdélyi történet tágabb is-
meretszféráiba is átívelnek. Nem indokolat-
lanul nevezték már 19. századi első kutatói a
Teleki-levéltárat úgy mint „a közép- és kora
újkori Erdély történetének kurta idő alatt ki
nem aknázható kincsesbányája”.

A Teleki nemzetségi levéltár múltja néhány
alaptémára bontva került megjelenítésre a ki-
állításon. Az intézmény története mellett a
gyűjtemény fejlődési folyamatát, őrzési he-
lyeit, kutatását és természetesen összetételét
is vizsgáltuk, továbbá kitértünk az archívum
rendezésére is, melynek kontextusában az

iratok tárolására, konzerválására, valamint
kutatására vonatkozó szabályzatot is bemu-
tattuk. Mivelhogy ez utóbbi tevékenységek
végzőinek, a levéltárosoknak szerepe is
kulcsfontosságú volt a tárgyalt intézmény
életében, a hagyaték tárolásáról, rendszerezé-
séről és tanulmányozásáról gondoskodó sze-
mélyzet ismertetését sem hagyhattuk
figyelmen kívül. Nemzetségi levéltár jellegé-
ből adódóan, az állomány változatos doku-
mentumtípusokban bővelkedik, így
törekedtünk e sokszínűség szemléltetésére is. 

A kiállítás több intézmény együttműködé-
sének eredményeként jött létre. A roll up-ok
előállításához használt fényképanyag jelentős
részét a Magyar Nemzeti Levéltár Országos
Levéltára biztosította, de mindemellett a Te-
leki–Bolyai Könyvtár és a Maros Megyei
Könyvtár állományából is válogattunk külön-
böző típusú forrásokat. A rendezvényt anya-
gilag a Maros Megyei Tanács, a Maros
Megyei Könyvtár, a Bethlen Gábor Alap, a
Communitas, valamint a Teleki Téka Alapít-
vány támogatta. 

Új tárlat nyílt!
A Teleki nemzetségi levéltár története

Legsikeresebb szobrászi vállalkozása az
Íjásznő című bronzszobra. Egy pillanatra úgy
tűnt, ez a vállalása is kudarcba fullad, hiszen
a Képzőművészeti Alap által hivatalból meg-
szabott magas kivitelezési árat városa nem
akarta megfizetni. Kulcsár Béla nem hagyta
magát, különböző gyárakból, műhelyekből
összevásárolta és összekéregette a szükséges
mennyiségű bronzot, és a szobrot egy helyi
nagyvállalat munkásaival öntette ki. Hibátla-
nul sikerült, viszont a kockázat okozta fe-
szültség annyira megviselte, hogy
szívinfarktust kapott 38 éves korában. Az

Íjásznő 3,5 méteres bronzszobrát nemsokára
felállították – a művész döntése alapján –
Marosvásárhely egyik legszebb villasorával
szemben, a város akkori egyetlen toronyháza
előtti parkban annak adekvátan harmonikus
kiegészítőjeként. Kulcsár Bélának sikerült
ezzel az alig kubizáló, art decós eleganciájú,
bizonyos nézetből már-már absztrakt, min-
denképpen merészen minimalista vonalveze-
tésű művel megteremteni egy korszak, a
tisztességes remények, az urbanizáció hala-
dást ígérő, de hagyományokra is tisztelettel
tekintő korszakának talán immár örök érvé-
nyű emléket állító műtárgyát.

Szívinfarktusa után Kulcsár Béla, mivel
orvosai eltiltják a nehéz fizikai munkával járó
szobrászi tevékenységtől, az általa már ko-
rábban is gyakorolt festészet felé fordul. Fes-
tészete bátor és sajátos egyszerre, élesen
különbözik kortársainak, kollégáinak a felül-
ről ellenőrzöttség okán akarva-akaratlan egy-
máshoz érlelődött világától. Számára a
festészet ekkortól válik a művész közönség-
gel való kapcsolatának elsődleges közvetítő-
jévé, amely első intenzív festői periódusában
néhány drámai hangvételű művet eredmé-
nyez (például A barokk város és A mélyben
című). Későbbi festményeit inkább a konst-
ruktivitásban összefogott rend és a festészet
anyagközeliségének, a nyers tubusszínek al-
kalmazásának markáns jelenléte (Kompozí-
ció maszkokkal, Csendélet korsókkal és

tányérokkal, Oslói est), valamint a természet
világmodellként való felfedezése határozza
meg (Az élet fája, Ahova vágyom). Több
festményén viszont ez előbbieknek ellent-
mondó nagyfokú elfogódottságot és gyön-
gédséget mutató líraisággal fogalmazza meg
érzéseit (Lepkék, Tükröződés, Lebegés).
1971 után térhetett vissza a szobrászathoz, s
készül egyik, a kor szelleméhez legközelebb
álló műve, a marosvásárhelyi Színház térre
1974-ben felállított Térkompozíció. Banner
Zoltán szerint a szoborcsoport „a páratlanul
intenzív művészi gondolkozásmód diadala a
narratív (szocreál) iskolázottság, az anyag (a
fém) és a társadalmi-politikai környezet elő-

ítéletei, visszahúzó erői fölött”. Sajnos, ez az
akkor mindenképpen újszerű, de közterein-
ken máig is ritka, öntörvényű és modern szel-
lemiségű alkotás jelenleg kompozíciós
rendjében megbolygatottan, megcsúfolva ad
hírt arról a hálátlanságról, amelyben a város
egyik legkiválóbbja, Kulcsár Béla és élet-
műve részesül Marosvásárhely mai gazdái-
nak „jóvoltából”. Kulcsár Béla szobrászi és
immár ezzel párhuzamos festészeti életműve
a következő években, betegsége ellenére, fel-
felé ívelt. 1975-ben a szárhegyi Barátság mű-
vésztelepen hat hét alatt három művet készít
el, ezek közül a Szárhegyi Szfinx, híven be-
cenevéhez, a tulajdonváltás körüli hercehur-
cát talán egyedül mozdulatlanul átvészelő
alkotás, a másik kettő közül a Pillangó immár
két éve az Erdélyi Művészeti Központ gyűj-
teményében gyönyörködteti látogatóit.

Kulcsár Béla fiatalon, alkotóereje teljében,
47 évesen huny el szívinfarktusban az agyag-
falvi emlékmű gondjaival lelkében, az elle-
hetetlenítettség súlyos terhe alatt elszenvedett
izgalmak miatt, a kommunista időszak tipi-
kus áldozataként. Olyanként, aki tehetségét a
közösség céljainak szolgálatába állítva vál-
lalta a legnehezebbet, látszólag elfogadni a
sajátos kisebbségi tudatot lényegéből kifor-
dító hatalmi szándék fondorlatos megbízói
ajánlatát, és ami legalább olyan nehéz volt
számára, a közízlést kiszolgáló művészeti
kánon diktátumát. Megpróbálva – a művé-

szettörténet számos jó pél-
dája nyomán – a művészet
minden kicsinyes korlátot
legyőzni képes erejében
bízva a lehető legbecsüle-
tesebben megfelelni a fel-
adatnak, megpályázta a
székelység mindenkori
legnagyobb szabású em-
lékművére kiírt pályázatot.
Amit meg is nyert. A pá-
lyázatra benyújtott két pá-
lyaműve közül az eleve
több kompromisszummal
készülttel. (Eltanácsolt
másik pályaműve, amely
mind tartalmilag, mind
formailag a bátrabbik lett
volna, úgy tűnik, örökre a
kultúrpolitika süllyesztő-
jébe került. Szerencsére
némi fogalmat erről is al-
kothatunk a hagyatékban
fennmaradt vázlatok alap-
ján.) Egy dolog sajnos
mára a korabeli tanúk egy-
behangzó véleménye sze-
rint biztosnak látszik, hogy
az emlékmű elkészítésével a
művészt megbízó, az alkotás
létrehozásának fázisait kézi
vezényléssel irányító, a tör-
ténelmi hazugságokat és
esztétikai tilalmakat min-
denáron érvényesíteni
akaró, ennek érdekében szá-
mos technikai korlátot állító
kommunista román rezsim a
már korábban is beteg Kul-
csár Bélát, ha közvetett módon is, de a halálba
küldte. A tervet az Országos Műemléki Bizott-
ság elfogadta, de kikötik, hogy a tizenkét alakból
hatnak románnak és hatnak magyarnak kell len-
nie, aminek karakterükben és öltözékükben ki-
fejezésre kell jutnia, és hogy november 25-i
határidőre kész kell lennie. A hatalom képvise-
lői, a megbízók többször érdeklődnek az em-
lékmű makettjének alakulása iránt. 1976. április
2-án is bukaresti kiküldöttek vizionálnak a mű-
teremben. Április 5-én a művész másodszor is
szívinfarktust kap, és kórházba szállítják. A kór-
házban is többen megkeresik az emlékmű to-

vábbi sorsának ügyével. Kulcsár Béla 1976. jú-
nius 18-án meghal. 
Az agyagfalvi réten ma látható emlékmű csak
nagyvonalakban emlékeztet a Kulcsár Bélá-
éra, amely – ahogyan Banner Zoltán fogal-
mazott – végül Hunyadi László és Kiss
Levente átfogalmazásában 1980 nyarára ké-
szült el. 1990. október 14-én került sor az em-
lékmű ünnepélyes avatására. Kulcsár Béla
neve az avatóünnepségen talán el sem hang-
zott – mondta Vécsi Nagy Zoltán, majd a
néhai művész előtt tisztelgő pezsgőbontással
és azt követő beszélgetéssel kezdetét vette

Élete sorsmetafora volt... 

Fotók: Nagy Tibor

(Folytatás a 3. oldalról)



Egyik „szerelmes darabját” viszi
színre, ezúttal a Spectrum Színház-
ban, Kincses Elemér rendező: immár
hatodik alkalommal fogott neki Ugo
Betti Bűntény a Kecskeszigeten című
darabjának. A rendező, bár idén be-
töltötte a 70 évet, most dolgozik a
legfiatalabb szereplőgárdával, ami
miatt „robbannak” az érzelmek, s így
robban az előadás is. 

– Több mint hatvanéves darab. Mit mond
a mai közönségnek?

– Arról szól, ami örök és mindig is az
marad, a szerelemről, a szenvedélyről. Ez

egy szerelemdarab, de olyan szerelem, ami
nem két ember között fonódik, hanem négy
ember között. Egy férfi megérkezik egy la-
katlan szigetre, ahol három nő él, anya, lánya
és sógornője, na és a kecskék. Én valahová
Dél-Olaszországba képzelem el az egészet.
Mindenki mezítláb jár, éget a nap, mindenütt
homok, s egyszer csak berobban egy darab
férfi, jóképű, izmos. És hazudik. Érdekessé-
geket, szépeket. A pasas sármos, szélhámos,
szeretni való hol gazember, hol óriási nőcsá-
bász. S ki tudja miért, két hét alatt mind a
három nő szerelmes lesz ebbe a férfiba. Meg-
fejteni azt, hogy mitől lesznek szerelmesek,

senki sem tudja. Ez mindig rejtély. Mindig
titok az, amikor két ember között kialakul
egy olyan viszony, aminek a több ezer éves
neve a szerelem. Ettől az ember mindig más
lesz, olykor fellegekben jár, máskor kifordul
magából. Az az igazság, hogy a darab végére
mindhárom nő elveszti az emberi minőségét.
Kecskenyáj lettünk – mondja a fiatal lány. 

– Akkor a szerelemről szól. A cím inkább
krimit sejtet...
– Ez egy krimi, de ennél sokkal több, azt

a titkot próbálja körüljárni, hogy mit tesz a
szerelem velünk, mivé válik például az anya
és lánya közötti kapcsolat, amikor kiderül,
hogy ugyanazt a férfit szeretik. Nem is be-
szélve a sógornőről. Ez olyan négypólusú
elektronikai vállalat, ahol állandóak a kisülé-
sek. 

– S akkor mitől krimi? Mi az, amit elmond-
hatunk róla?
– Semmit. Ez attól krimi, mert krimi. Meg

kell nézni, hogy kiderüljön. A címe sejteti,
hogy történt valami. Nem esküvővel van
vége, vagy keresztelővel.

– Az előadás egyik érdekessége, hogy ön
immár hatodik alkalommal viszi színre ezt
a darabot. Mi készteti erre, hogy vissza-
visszatérjen?
– Az, hogy mindig marad az emberben

kérdőjel. Nagyon érdekes helyeken vittem
már színre Bécsben, Marosvásárhelyen ma-
gyarul, románul, Pécsett, Galacon. Rendez-
tem vagy százhatvan-százhetven darabot
már, de soha nem mondható egyikről sem,
hogy nem marad bennem kérdőjel. Én még
tökéletes előadást nem láttam, zseniálist lát-
tam, de mindig marad bennem valami, ami
lehetne másképp. Ez alkalommal óriási
dolog, hogy a négy szereplő átlagéletkora 26
év. A történet szerint egy 16 éves olasz lány

szült egy gyereket, aki most 19, ő akkor 35,
a sógornő 30 és a fiú huszonéves. És minél
fiatalabb egy ilyen négyszög, annál váratla-
nabb, annál inkább híján van az élettapaszta-
latnak, s az érzelmek vezérlik. Ezek
robbannak, mind a három dinamit nő. Tehát
a színészek is alakítják mindig az adott elő-
adást. Vannak az embernek úgynevezett sze-
relmes darabjai, amihez vissza-visszatér.
Nekem ez az egyik. Mert mindig másképp le-
hetne megcsinálni. Mert olyan nincs a szín-
házban, hogy ez az egyedüli út, hogy Rózsika
kijön balról és odateszi a levest. Ezt ezerfé-
leképpen lehet megcsinálni, pedig egy Ró-
zsika van, egy kályha és egy leves.

Engem a darabban rejlő pokol érdekel. A
darab mélyén ott üldögél a sátán, nekünk
nincs egyéb dolgunk, mint lemenni és bele-
tekinteni a szemébe. Ez a célunk. Mert pél-
dául az anya–lánya viszony oda züllik, hogy
az anya azt mondja a lányának, miért nem
haltál meg a nyáron. Na, ha ebbe belegondo-
lunk, ez a sátán. Pedig anya és lánya imádja,
szereti egymást, csak éppen közbejött An-
gelo. Ez is milyen érdekes, hogy Angyal a
neve.

– Akkor a fiatal szereplőgárda miatt lesz
ez most nagyon más...
– Igen, és nagyon tehetséges a szereposz-

tás. Ezek a fiatalok – egyikben sem csalód-
tam – abszolút mind közel vannak ahhoz,
amit én megálmodtam. Mert a rendező, ami-
kor elkezd valamit rendezni, mindig van a fe-
jében egy álom, egy elképzelés – na, ezt soha
el nem lehet érni – de ezek a gyerekek útban
vannak afelé, hogy nagyon közel kerüljenek
ahhoz, amit én megálmodtam róluk. Négye-
sével, egyesével egyaránt. Ez egy nagyon te-
hetséges kicsi társulat.

A Spektrum Színház sajtóirodája

A legkisebb lépés – ez volt a címe
annak az irodalmi-közéleti tematikájú
estnek, amelyre kedd este került sor
a Kultúrpalota kistermében. A Kós Ká-
roly Akadémia és a Látó szépirodalmi
folyóirat által szervezett előadáson,
beszélgetésen számos hazai, szlová-
kiai és magyarországi vendég vett
részt, nem véletlenül: a két tematikus
részre tagolt rendezvény első „felvo-
násában” Szlovákok és magyarok a
huszonegyedik században alcím alatt
Markó Béla beszélgetett Szigeti Lászlóval,
míg az est második fele Mai szlovák
irodalom alcím alatt zajlott Láng Zsolt
moderálásával. A két rész témái: a
szlovák–magyar kapcsolatok, illetve a
szlovákiai irodalom. 

Mint azt felvezetőként Markó Béla el-
mondta, Szigeti László a Kalligram könyv-
és lapkiadó igazgatója, szerkesztő, író, pub-
licista. Kitüntetései között van egy magyar
tisztikereszt, a cseh Masaryk-érdemrend fo-
kozata és a Lengyel Köztársaság lovagi ke-
resztje is. Ennyi állam kitüntetése kivételes,
úgy, ahogyan a munkássága is – összekötő
személyiségként ismerik a kelet-közép-euró-
pai térségben. Ahogyan igazgatójának tevé-
kenysége, úgy a Kalligram is hidat képez
országok és népek között. 

– A politikának és a kultúrának is részese
vagy. Ebben a térségben melyik a megfele-
lőbb híd? – tette fel első kérdését Szigeti
Lászlónak Markó Béla.

– Ebben a térségben ez a két dolog évszá-
zadok óta jobban összekeveredik, mint a fej-
lettebb országokban. A diktatúra alatt nagyon
bonyolult volt ez a szövődmény, ma már nem
az, mert a politika Európának ezen a felén tel-
jesen marginalizálta a kultúrát. Ami a híd sze-
repét illeti, én gyerekkoromtól kerültem a
verekedéseket, az ütközéseket – a focit ki-
véve. Mindig az volt a vágyam, hogy kerül-
jem a konfliktusokat és összehozzam az
embereket. Tudom, hogy ez csak egy lépés-
nyire van az opportunizmustól, de nem hi-
szem, hogy mielőtt az opportunista
látásmódig eljutnánk, ne lenne helye a nor-
mális lépéseknek is. Azt látjuk, hogy a nagy-
világban az olyan kategóriákat, mint például
az etnikum, felváltotta a regionális látásmód.
Kik, milyen entitások, identitások élnek egy
régióban? Ez a kérdés, és idővel rájöttünk

arra is, hogy ha etnikailag közelítünk ezekhez
a dolgokhoz, abból mindig ideológia születik,
és az ideológia mindig torzít. 

– Mi, erdélyi, vajdasági, szlovákiai magya-
rok, különböző helyeken élünk, és nem ismer-
jük sem egymást, sem az egymás
kapcsolatait. Ez hatalmas pazarlás, mert na-
gyon sokat tanulhatnánk egymástól. Milyen
állapotban van az a Kelet-Közép-Európa,
amelyben élsz?

– ‘89 maga volt a remény, azon remény,
hogy ellent tudunk mondani a szovjet hata-
lomnak. Milan Kundera 1984-ben tévedett,
amikor azt írta, hogy Közép-Európa majd a
kulturális és szellemi potenciáljával példát
mutathat a Nyugatnak. Nem mutattunk pél-
dát, sőt, nem tudjuk működtetni a nyugati tí-
pusú demokráciát. Abban is tévedett, hogy
Közép-Európát összetartja a szovjetellenes-
ség. A pillanatnyi helyzet az, hogy két ország
is az orosz birodalmi törekvéseket támogatja,
valamint jelen vannak a terület-visszaszerzési
koncepciók. Magyarország és a Fico kor-
mányzata például egy csomó dologban
egyetért, másban nem. A lengyelek csak tör-
ténelmi hagyományaik miatt nem szimpati-
zálnak nyíltan az orosz rendszerrel.
Kulturálisan nem hiszem, hogy Közép-Eu-
rópa a Kundera által feltételezett szellemi po-
tenciált érvényesítette volna. Nincsenek
diadalittas, nagy sikereink. Közép-Európá-
nak, úgy érzem, az a vágya, hogy mások le-
gyünk, különbözzünk. De ez traumát tükröz:
nem akarjuk elfogadni azt, hogy a keleti kul-
túrához tartozunk. Ezen tagadás egyrészt
azon félelemből táplálkozik, hogy nem aka-
runk a Nyugat lenni, másrészt az önmagunk
csődjétől való félelelem is élteti. 

– Az identitásunkat mások ellenében hatá-
rozzuk meg, ahogyan ezt mások is teszik.
Szlovákiában is valószínűleg ez az identitás-
meghatározás egyik fontos eleme. De ezt nem
szabad valamiféle történelmi törvényszerű-
ségként elfogadni, minden bizonnyal lehet
változtatni rajta. Szét is fejlődhetünk, úgy-
mond. A fősodor jelenleg a szembenállás –
ennek jegyében határozzuk meg az identitá-
sunkat. De ennek nem kell folyamatosan így
történnie: például az itt jelenlévőkkel is meg-
ismertetjük a szlovákiai irodalmat, a buda-
pesti könyvvásáron pedig a díszvendég
Szlovákia képviselőit érdeklődésükkel lero-
hanták a magyarok. Marosvásárhelyen a

Látó is kiadott egy
szlovák számot, a
Lector kiadó pedig
egy fontos szlovák
munkát. Persze,
mindennek megvan-
nak a maga kocká-
zatai is. Hogy érzed
magad ebben a
helyzetben, valószí-
nűleg sokszor üllő
és kalapács között?

– Az lenne a leg-
jobb, ha mindez ter-
mészetessé válna,
ha átnéznénk a hatá-
rokon, amelyek
mára teljesen nyi-
tottakká váltak. Azt,
hogy mikor ér el
Közép-Európa oda,
ahol a Nyugat tart,
nem tudom. Nyuga-
ton például számos
vállalat vezetője
úgy érzi, hogy szük-
ségszerűen támo-
gatnia kell a
kultúrát, mert az
neki úgyis sokszo-
rosan visszajön
munkaerőben. Ná-
lunk a kultúrát az
állam tartja el. Az identitások közötti legfőbb
probléma a nemzetállami eszme, amely nem
arra épült, hogy a létező entitásokat fenn-
tartsa, hanem arra, hogy egybeolvasszon
mindenkit. Nálunk a gyűlölet, az ellenszenv,
a bizalmatlanság, a kétely működteti a közös-
ségi tudatot, nem úgy, mint a világ fejlettebb
részein. Most például milyen kollektív ha-
zugságban élünk? 1989-ig ezt tudtuk: a leg-
nagyobb közösségi hazugság a kettős beszéd
volt: a közösségi és a magánbeszéd. Kant
szerint külső és belső hazugság létezik. Mi
az, amit ma nem merünk megnevezni, mert
úgy érezzük, hogy úgyis reménytelen har-
colni ellene? E reménytelenséggel pedig
eljutunk ahhoz a végső következtetéshez,
hogy az emberi életnek nincs értelme. Sok-
kal több dolog miatt nem merünk megszó-
lalni, mint a diktatúrában, mert sokszínűbb
társadalomban élünk, sokkal több informá-

ciót kapunk. Mit rontottunk el? Hol vannak a
törésvonalak? Hogyan létezik az, hogy nő a
szegénység, hogy teljesen új társadalmi osz-
tályok jönnek létre, miközben a klasszikus
osztályokat – a munkásosztályt, a polgári
réteget, az arisztokráciát – rég lerombolta
már az új világ? Közösségileg sem tudjuk
hova sorolni magunkat, csak az maradt ne-
künk, hogy magyarok vagyunk. Vagy ro-
mánok. Vagy szlovákok. Egymás
ellenében. Mik mindezeknek a pillérei? –
tette fel a végső kérdést Szigeti László, majd
az est második felében a szervezők további
meghívottjai – Eva Andrejcakova, Deák Re-
náta, Demény Péter, Gálfalvi Ágnes, Görözdi
Judit, György Norbert, Karádi Éva, Paszmár
Lívia és Vida Gábor ültek a kisterem színpa-
dán elhelyezett asztalhoz, amelynél Láng
Zsolt beszélgetett velük a mai szlovák iroda-
lomról. 

Knb.
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A legkisebb lépés
Szlovákok és magyarok a huszonegyedik században

Szerelmi négyszög egy krimiben

Fotó: Márton László



Ernst Ludwig Kirchner (1880-
1938) egy ismeretlen festményére
bukkantak a frankfurti Städel Mú-
zeum szakemberei, amikor meg-
vizsgálták a néhai expresszionista
német festőművész egyik tájképét.

A havas tájban lovas szánon
utazó férfit ábrázoló Schlittenfahrt
im Schnee című festmény alatt egy
kávéházi életkép van, mindkét fest-
mény ugyanabban a keretben volt
– adta hírül a The Art Newspaper
honlapja. 

A tájképet 1927-29 között fes-
tette Kirchner, és egy frankfurti üz-
letember, Kurt Möllgard
adományozta 1987-ben a múzeum-
nak. A festmény Kirchner tulajdo-
nában volt 1938-ban bekövetkezett

haláláig, amikor hagyatékának
gondozói eladták.

A kávéházi életképet ábrázoló
Szenen im Café festményt a szak-
emberek szerint 1926-ban festette
a művész.

Kirchnerről köztudott volt, hogy
több vásznat tett gyakran ugyan-
abba a keretbe. Egy 1918-ban kel-
tezett levelében például arra kérte
Carl Hagemann műgyűjtőt, hogy
két művének vásárlóitól próbálja
megtudni, hogy a festmények alatt
van-e másik kép is. 

„Amikor nem volt keretem,
gyakran feszítettem ki három-négy
vásznat is egymás fölött ugyanabba
a keretbe” – magyarázta.

A Städel Múzeumnak nagy

gyűjteménye van a Die Brücke (A
híd) nevű expresszionista csoport-
tól, amelynek Kirchner vezető mű-
vésze volt. Magától a
festőművésztől alig van néhány
képe, azok egy része a davosi
Kirchner Múzeumban van. A
német művész 1917-ben telepedett
át Svájcba, és ott vetett véget önke-
zével életének 1938-ban.

Ismeretlen Kirchner-festményt 
találtak a német művész egy vászna alatt

A veszprémi könyvműhely két fáradhatatlan létrehozója
és működtetője, Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla újabb szép
albumokkal örvendezteti meg a könyvbarátokat. Erdélyi
sorozatuk két legfrissebb kötete rövidesen hozzánk is eljut,
tizenegy állomásos novemberi bemutató turnéjuk során a
szerzők Maros megyét is felkeresik, s könyveikkel jelen
lesznek a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásáron is. 

Az Erdély – Hattyúdalocska. Veszprém felé – Erdély felé
– Életünk, útjaink címmel kiadott kötetről már írtunk mel-
lékletünkben. A képanyagot biztosító Magyar Örökség
díjas fotográfus, Váradi Péter Pál és az irodalomkutató,
szövegíró Lőwey Lilla 42 honismereti és irodalmi fotóal-
bum elkészítése után saját kutató és könyves munkájuk tit-
kaiba nyújt bepillantást ezzel a vallomásos kiadvánnyal. A
könyv első két fejezetét a szerzőnő lánya, Soós Andrea írta,
aki a könyvbemutatók állandó versmondója, és a gyűjtő-
munkának is aktív szemlélője volt. Az album lemezmellék-
lettel jelent meg, a szerzőpáros erdélyi költőktől származó
legkedvesebb verseit tartalmazza Soós Andrea előadásá-
ban.

Az Erdély – Kárpátok koronája – Keleti-Kárpátok –
Szórványmagyarság 2. tulajdonképp folytatás. A Keleti-
Kárpátok 1. kötete, a Kárpát-kanyar tavaly látott napvilá-
got. A mostani fotóalbum földrajzi szempontból – észak
felé haladva – az előző kötetet folytatja. Sőt a korábbi kettőt
is, hiszen a Déli-Kárpátok – Ősvárak 1., 2. is szervesen
kapcsolódik a mostani könyvhöz. A négy album a Déli- és
a Keleti-Kárpátok gerincén, a Kárpátok koronáján hajdan

volt „ezeréves határaink” földrajzi és történelmi szépségeit,
érdekességeit gyűjti egybe. Bemutatja a festőien szép vidék
hagyományait is a fellelhető ősvárakkal együtt. A Keleti-
Kárpátok 2-t lapozgatva a Kárpát-kanyart elhagyó Keleti-
Kárpátok északi részeit, szépséges hegységeit, szorosait
kereshetjük fel. A Zágont ölelő havasok és Mikes Kelemen
világába tekinthetünk be. Az Ojtozi-szorosnál elidőzhetünk
a hajdani Rákóczi-várnál. A kötet feleleveníti a hős honvé-
dek emlékét is, és szól az egykori határfalu Sósmezőről.
Eljutunk a Nemere-hegységbe, a Kászonok vidékére, majd
az Úz völgyébe. A Csíki-havasok és a Gyimesi-szoros is
felkínálja történelmi emlékeit. Ott Deáky András gyimes-
bükki „mindenes” a kalauzunk. Az ottani Rákóczi-vár rom-
jaihoz is elvezet, előrevetítve az épület felújítását. Utunk a
Békás és a Nagyhagymás Nemzeti Parkot is elénk tárja. A
Tarkő, a Csalhó is vonzó világ, majd a Tölgyesi-szoros, a
Kelemen- és a Radnai-havasok festőisége bűvöl el. Végül
a bukovinai tájakra visz a kötet.

Van egy harmadik ajánlata is a PéterPál kiadónak: a
2017-es falinaptár, amely Tamási Áron-emléklapokból áll
össze az író születésének 120. évfordulóján.

Az albumbemutatók sorát a nagyváradi nyitja november
8-án, majd november 9-én Marosvásárhely és Nyárádsze-
reda, 10-én Szováta lesz a helyszín. A következő napokban
Csíkszereda, Csíkszentdomokos, Kászonaltíz, Sepsiszent-
györgy, Négyfalu és Brassó olvasói találkozhatnak a vetített
képes előadások főszereplőivel, Lőwey Lillával, Váradi
Péter Pállal és Soós Andreával. (nk) 
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Életének 89. évében, hosszan tartó,
súlyos betegség után keddre virradó
hajnalban elhunyt Bara Margit Kos-
suth- és Balázs Béla-díjas színésznő,
az 1950-1960-as évek egyik legna-
gyobb magyar filmcsillaga – erősí-
tette meg a család a 24.hu értesülését
az MTI-nek.

Bara Margit 1928-ban született Kolozsvá-
ron, kétnyelvű család gyermekeként. Apja
bőrgyári munkás, édesanyja gyergyóremetei
tősgyökeres székely volt. Középiskolás korá-
ban statisztának jelentkezett a Kolozsvári
Magyar Színházba, ahol 1945-től tíz éven át
játszott, miközben egy évet elvégzett a Szín-
művészeti Akadémián.

Kolozsvárott ismerte meg első férjét, Ha-
lász Gézát is, aki államközi szerződéssel ját-
szott ott. Vele települt át Magyarországra
1955-ben. Az ismeretlen színésznőt már ér-
kezése napján próbafelvételre hívták, Ranódy

László neki adta a Szakadék női főszerepét
Bessenyei Ferenc és Sinkovits Imre partne-
reként. A filmben kitűnően érvényesült deko-
ratív szépsége. Az ezt követő bő egy évtized
alatt huszonhat filmben játszott, többnyire fő-
szerepet. Az országos népszerűséget második
filmje, a Bakaruhában hozta meg számára,
amelyben Darvas Iván partnereként játszha-
tott. Tragikus női sorsokat jelenített meg to-
vábbi számos nagy sikerű filmben is (Ház a
sziklák alatt, Szegény gazdagok, Hideg
napok).

1955-től a Petőfi Színház társulatában lé-
pett fel. Kiváló szerepeket kapott, miközben
házassága Halász Géza öngyilkosságával tra-
gikus véget ért. 1957-ben átkerült a Nemzeti
Színházba, ahol rövidesen eljátszhatta talán
legnagyobb színpadi sikerét, Lisát az Élő
holttest című Tolsztoj–Piscator-darabban.

A csúcson volt, amikor 1964-ben nevét be-
lekeverték a zavaros Onódy-ügybe: az egész
városban elterjedt a vadászházakban lezajlott
vad orgiákról szóló pletyka, a botrányban
pedig „rá osztották” a női főszerepet. Az
utcán utánakiabáltak, obszcén telefonokat,
gyalázkodó névtelen leveleket kapott. Hiába
próbált védekezni a rágalmak ellen, a Nem-
zeti Színházból az utcára tették, a kollégák,
barátok elfordultak tőle, pályafutása har-
minchat évesen derékba tört. 1966-ban ugyan
szerződtette a József Attila Színház, de alka-
tához nem illő szerepeket osztottak rá, a kri-
tikája is lesújtó volt. Utolsó hazai
filmszerepét 1969-ben játszotta az Imposzto-
rokban.

Ebben a légkörben megváltással ért fel
számára, amikor második férjével, az olim-
piai bajnok vízilabdázó, ekkor már edzőként
dolgozó Gyarmati Dezsővel és kislányukkal,
Eszterrel 1970-ben Kolumbiába utazhatott,

ahol Gyarmati a válogatottat irányította. Ha-
zatérésük után Bara Margit a Német Demok-
ratikus Köztársaságban kapott még egy
filmszerepet (a filmet Magyarországon be
sem mutatták), a színpadtól 1978-ban vonult
végleg vissza. Bár később több szerepajánlat-
tal is megkeresték, egyiket sem érezte vissza-
utasíthatatlannak, inkább a családjának élt.
Unokája, Szilágyi Liliána ifjúsági olimpiai és
Európa-bajnok úszó.

Művészetét 1967-ben Balázs Béla-díjjal is-
merték el, 1992-ben a Magyar Köztársasági
Érdemrend tisztikeresztjét vehette át. 2002-
ben megkapta a Kossuth-díjat is, amelyet ki-
magaslóan tehetséges színészi és
filmművészi tevékenységéért, felejthetetlen,
mélyen átélt és érzékenységtől sugárzó sze-
repformálásaiért, művészi életútjáért ítéltek
oda neki. 2011-ben, a 42. Magyar Filmszem-
lén életműdíjjal tüntették ki a 2005 óta nagy-
beteg művésznőt, 2012-ben pedig a Budapest
díszpolgára címet adományozták neki.

Meghalt Bara Margit Kossuth-díjas színésznő

Kiegészült a PéterPál Könyvkiadó sorozata

Támogatók:

Latinovits Zoltánnal



ADÁSVÉTEL

SÜRGŐSEN eladó német villany-
kályha kerámiatetővel – 200 lej; Jun-
kers kazán, kéménybe bevezethető,
központi fűtéshez – 200 lej, 7 méter
hosszú napvédő. Falra, teraszra sze-
relhető, elektromos – 100 euró. Tel.
0365/883-914. (57199-I)

LAKÁS

KIADÓ albérletbe garzon a Tudor ne-
gyedben. Tel. 0723-153-390, 8-13,
18-22 óra között. (57194-I)

KIADÓ 2 szoba-összkomfortos lak-
rész egyetemistáknak, közel az or-
vosi egyetemhez. Tel. 0752-077-170.
(57192-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(57062)

HŰTŐK, FAGYASZTÓK javítását
vállalom lakásán, és eladok használt
hűtőket garanciával. Tel. 0722-846-
011, 0365/801-517. (56782)

MEGEMLÉKEZÉS

Az igazi könnycsepp nem az,
ami a szemünkből hull és
végigcsorog az arcunkon,
hanem az, ami a szívünkből
hull és végigcsorog a
lelkünkön.
Fájó szívvel emlékezünk
GYEPESI PIROSKÁRA halá-
lának 3. évfordulóján. Szerető
fia, menye és két unokája.
(56887)

Szomorú szívvel emlékezünk
drága édesapánkra, a nyárád-
szentbenedeki születésű
GÁLL DOMOKOS volt koron-
kai lakosra halálának 30.
évfordulóján. Áldott emlékét
őrzik leányai. (57185)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, édes-
anya, nagymama és rokon, 

PÁNCZÉL ILONA 
született Nagy 
volt kereskedő 

folyó év október 20-án meg-
szűnt élni Kiskunfélegyházán.
A temetéséről a későbbiekben
értesítünk. 

Szerettei. (57187)

Fájó szívvel búcsúzunk a szere-
tett 

BELL MÁRTONTÓL 
aki férjként, apaként és tataként
távozott el 2016. október 26-án.
A temetés időpontja: 2016. ok-
tóber 29., 13 óra. Helyszín: re-
formátus sírkert. Emléked
legyen áldott, nyugalmad csen-
des! Hiányozni fogsz! Isten
nyugtasson békében! 

Szeretettel a Bell család, 
a rokonok, barátok, 

szomszédok. (57197-I)

„Küzdöttél, de már nem lehet 
Csend ölel át és szeretet. 
Csak az hal meg, akit elfeled-
nek. 
Örökké él, kit igazán szeret-
nek.”
(Tóth Árpád)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága édesapa, nagy-
tata, testvér, keresztapa, rokon,
jó szomszéd és jó barát, 

HODOS ÁRPÁD 
életének 72. évében rövid, de
súlyos szenvedés után október
27-én csendesen megpihent.
Utolsó útjára október 31-én,
hétfőn 13 órakor kísérjük a re-
meteszegi városi temetőbe.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 

A gyászoló család. (57205-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a felsősófalvi
születésű, majd szovátai, később
békéscsabai lakos, PALKÓ
ALBERT temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek és
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (mp.-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A Székely Nemzeti Tanács kez-
deményezésére ezentúl október
utolsó vasárnapja Székelyföld au-
tonómiájának napja (lesz). Ennek
jegyében felhívással fordultunk a
világ keresztény magyar gyüleke-
zeteihez, hogy idén október 30-án
szentmiséken, istentiszteleteken
imádkozzunk Székelyföld területi
autonómiájáért. Szintén felhívás-
ban, de személyes megkereséssel is
kértük Székelyföld önkormányza-
tait, vállalkozóit, civil szervezeteit,
hogy ugyanezen a napon 17.30
órától őrtüzekkel, fáklyákkal, gyer-
tyákkal világítsák ki Székelyföld
minden települését, nyomatéko-
sítva az autonómia iránti elkötele-
zettségünket, s tiltakozva a román
kormány erőszakos – számunkra
hátrányos – a közigazgatás átszer-
vezését célzó tervei ellen. Levél-
ben kértük partnerségre a politikai
pártokat, szervezeteket, senkitől
nem érkezett visszautasítás. Sőt,
például Csíkszéken az RMDSZ
közleményben is támogatta az ese-
ményt, s ezt erősítik meg a politi-
kai pártok közös

sajtótájékoztatójával is. A rendez-
vényeken elhangzik a Székely
Nemzeti Tanács által elkészített ki-
áltvány is, melyet román és angol
nyelven eljuttatunk a hazai, illetve
nemzetközi szervekhez, diplomá-
ciai kirendeltségekhez. 

A teljesség igénye nélkül néhány
helyszínt emelünk ki, azzal az álta-
lános érvényű kéréssel, hogy az őr-
tüzek mellé is vigyenek a
résztvevők fáklyákat, gyertyákat,
és minél több, a román hatóságok
által üldözött székely zászlót.

Háromszéken, Sepsiszentgyör-
gyön az Erzsébet parkban a 48-as
emlékmű előtt gyúlnak gyertyák,
Székelyföld térképét is gyertyákkal
jelenítjük meg, majd ezt követően
a Míves Házban nemzetközi kiállí-
tás nyílik Alkalmazott autonómia
címmel. Sepsiszentgyörgyről élő
kapcsolásban jelentkezik a Magyar
Televízió is, miként a farkaslaki
Gordon-tetőről és Makfalváról is.
A Kovásznához tartozó Csomakő-
rösön, miként a tavaly is, gázolajas
fűrészporral kirakott Székelyföld-
térkép fog lobogni az őrtűz mellett,

de máglyák fognak fényleni a tör-
ténelmi helyszíneken is, az Óriás-
pince-tetőn, a Perkőn, vagy a
zabolai Halom-tetőn és az ozsdolai
Hilib-tetőn. Baróton a Millenne-
umi parkban gyúlnak fel az auto-
nómia fényei. Marosszéken
Makfalva mellett a község minden
településén tüzek gyúlnak. Csík-
szeredában a Mikó-vár melletti
parkolóban állítanak máglyát, de
fénybe borul a gyönyörű Gyimesek
völgye és a Csíki medence is. Szé-
kelyudvarhelyen a Bethlen negyedi
parkban gyúlnak gyertyák, Szé-
kelykeresztúron a Jézuskiáltónál
lobban lángra az őrtűz. A helyszí-
nek listáját az esemény facebook
oldalán lehet megtekinteni.

A szervezők méltóságteljes tün-
tetésre kérik a résztvevőket, vala-
mint arra is, hogy tartsák be a
tűzrendészeti előírásokat.

Kiáltsuk együtt: Autonómiát
Székelyföldnek, szabadságot a szé-
kely népnek!

Gazda Zoltán, 
megbízott főszervező

Gyúljanak ki 
az autonómia fényei Székelyföldön!

Klaus Johannis államfő „vidé-
kies”, „provinciális” üzenet-
nek minősítette az RMDSZ
erdélyi nagyvárosokban fel-
szerelt, nagy visszhangot
keltő óriásplakátjait, amelye-
ken a helyben befizetett adók
helyi hasznosítását követeli a
magyar érdekképviselet.

Az elnököt az európai alapokért
felelős új miniszter, Dragoş Cris-
tian Dinu beiktatása után, csütörtö-
kön kérdezték az újságírók, mi a
véleménye az RMDSZ választási
plakátjairól, de rövid megjegyzésé-
nek értelmét Johannis nem fejtette
ki bővebben.

Egy másik újságíró azt firtatta:
miért tartotta Johannis fontosnak
kihangsúlyozni, hogy a kidolgo-
zásra váró új országprojektben
nem merül fel, hogy az ország át-

térjen a föderális berendezkedésre.
„Ez azért fontos, mert időnként fel-
merülnek különböző felvetések,
amelyekben nem feltétlenül föde-
ralizációról beszélnek, hanem regi-
onális autonómiáról vagy másról,
és tisztázni akartam: mi nem ezt
szeretnénk, én nem ezt szeretném”
– magyarázta Johannis.

Az RMDSZ több erdélyi nagy-
városban felszerelt, Megmentjük
Kolozsvárt (Nagyváradot)! Buka-
resttől. Az adóink Erdélyt gazda-
gítsák. Ne a fővárost! feliratú
pannóinak fotói a napokban felhá-
borodott, nacionalista kommentá-
rok kíséretében bejárták a román
médiát és közösségi portálokat, az
üzenetet ugyanis sokan szakadár
törekvésként értelmezték.

A kolozsvári helyi rendőrség fel-
szólítására kedden eltávolították az

RMDSZ decentralizációt követelő
óriásplakátját, azzal az indokkal,
hogy nincs rá építkezési engedély.

Kovács Péter, az RMDSZ
ügyvezető elnöke a Transindex.ro
portálon korábban közölt írásában
rámutatott: az RMDSZ decentrali-
zálásról és szubszidiaritásról be-
szél, amikor követeli, hogy az
erdélyiek adói ne Bukarestet gaz-
dagítsák. „Azt kérjük, amit mindig
is kértünk: építsük le a központosí-
tott államot, bízzunk meg a helyi és
megyei önkormányzatokban, ad-
junk át minden lehető hatáskört és
az ezzel járó forrásokat. A külügyi
és védelmi területeken kívül nem
indokolt Bukarestben központosí-
tani. Úgy gondoljuk, hogy ami jó
Erdélynek, az jó Romániának” –
fogalmazott az RMDSZ ügyvezető
elnöke. (MTI)

Johannis szerint „vidékies” 
az RMDSZ decentralizációt sürgető üzenete

Magyar állami támogatással
mentik meg az összeomlástól
Kiszsolna szász evangélikus
templomának a szentélyét,
amelyben Giotto di Bondone
Navicella című elpusztult mo-
zaikjának a hű freskómásola-
tát találták meg az év elején
a Möller István Alapítvány
örökségvédői.

Minderről Puskás Imre, a Mi-
niszterelnökség kulturális örökség-
védelemért felelős helyettes
államtitkára tájékoztatta az MTI-t
csütörtökön, az omladozó műem-
léknél tartott sajtótájékoztató után.

Puskás Imre elmondta: a magyar
kormány a külhoni műemlékek
megmentésére indított Rómer Fló-
ris-terv keretében nyújtott ötmillió
forintos támogatást az épület álla-
gának a megőrzéséhez, és további
800 ezer forintot szán az értékes
freskó feltárására és konzerválá-
sára.

Hozzátette, a sajtótájékoztatón
jelen levő Alexandru Pugna, a
Beszterce-Naszód megyei tanács
alelnöke a magyarországival azo-

nos összegű támogatást ígért a mű-
emlék megmentéséhez.

Az államtitkár sürgősnek tartotta
a beavatkozást, mert – mint meg-
említette – a szakemberek valószí-
nűsítették, hogy a tél folyamán a
templom szentélye fölött még álló
boltíves mennyezet is beomlik és
megmenthetetlenné teszi az értékes
falfestményt.

„Fontos, hogy a helyi hatóságok
is támogatják a magyar kormány
törekvését. A beavatkozás lehetővé
teszi, hogy a létező szerkezetre egy
tetőt építsünk, és akkor hosszú
távra megmentettük a templomnak
legalább azokat a falait, amelyek
fölött a boltozat még létezik. Ha a
teljes helyreállítás megtörtént,
akkor a kiszsolnai templom fres-
kója jelentős turisztikai látványos-
sággá válik” – fogalmazott az
államtitkár.

Diószegi László, az értékmen-
tést szervező Teleki László Alapít-
vány igazgatója az MTI-nek
elmondta, hogy már elkezdték az
állagmegőrzést. Alátámasztották a
boltozatot és tetőt szerelnek rá,

amely megakadályozza a víz beszi-
várgását. A 14. században épült
kiszsolnai templom hajójának már
beomlott a mennyezete, csak a
szentély fölötti boltívek maradtak
meg. A templom belső falain itt ta-
lálták meg a Navicella Giotto-mo-
zaik hű másolatát. Giotto di
Bondone a kutatók szerint az 1305
és 1313 közötti időszakban készí-
tette a római régi Szent Péter-bazi-
likában a Navicella című mozaikot.
A mű szinte teljesen elpusztult a
17. században, a Szent Péter-bazi-
lika újraépítésekor.

Az eredeti mozaik megsemmi-
sülése miatt a Navicella-másolatok
különleges értékkel bírnak. A Gi-
otto-mű elkészülte utáni száz évből
eddig csak három ilyet ismertek:
egyet Firenzéből, egyet a hozzá kö-
zeli Pistoiából és egyet Strasbourg-
ból. Közülük egyedül a firenzei az,
amelyik nemcsak alapvonásaiban,
hanem részleteiben is másolta Gi-
otto képét, pontosan úgy, ahogyan
a Kiszsolnán előkerült, nagyjából a
firenzeivel egyidős falfestmény is.
(MTI)

Magyar állami támogatással mentik meg 
Kiszsolna evangélikus templomát
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A Népújság   
hirdetési 

irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári  

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Gázszolgáltató vállalat - 0265/200-928
- 0800/800 928

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

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék 
(Belşugului 21.) 8-20 óra - 0265/225-926

• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 
- 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.

11.

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)
TAKARÍTÓCÉG alkalmaz NŐKET és FÉRFIAKAT külföldi ki-
szállási lehetőséggel. Tel. 0740-280-126. (57184-I)
MŰBÚTORASZTALOST alkalmazunk azonnali kezdési lehető-
séggel. Tel. 0723-244-200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


