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Nem sikerült kiegyezni

Idén is elmarad a Károly-napi állatvásár

Pécsen felavatták
az összetartozás
oszlopát

A fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi Karának előkertjében
avatták fel december 13-án az összetartozás emlékoszlopát, amelyet Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár
és dr. Miseta Attila, a kar dékánja leplezett le meghívottak, oktatók jelenlétében.

____________2.
A téli tücsök meséi

A téli tücsök valamikor nyári tücsök
volt. De most tél van, hull a hó, és
minden fehér, ha kinéz az ablakon,
látja jól, hogy minden fehér, az ágak, a
villanydrót, a háztetők. És érzi jól,
hogy a nyár messze van, de olyan
messze, hogy már alig tud visszaemlékezni rá.

____________3.
Elkezdődött a
Downton Abbey
film forgatásának
előkészítése

Elkezdődött a Downton Abbey tévésorozat nyomán készülő játékfilm forgatásának előkészítése – értesült a The
Daily Telegraph a sorozat egyik szereplőjétől.

lította azon települések önkormányzatait – köztük a hodosit –, ahol nem voltak adottak az állatpiac
engedélyeztetéséhez
szükséges
feltételek, hogy ezek hiányában nem folytathatnak állatkereskedelmet, a székelyhodosi önkormányzat felvállalta, hogy saját költségvetésből
elvégzi a szükséges munkálatokat, hogy megkapják az engedélyt, és tovább tudják éltetni az
állatvásár hagyományát. Helyi alapokból 160
ezer lejt költöttek a vásártér korszerűsítésére,
megteremtették az állategészségügyi igazgatóság
(Folytatás a 2. oldalon)

BURNOUT

közül sokan úgy emlegették ennek a napját,
hogy fogadott ünnep. Minden hónap első szombatján tartották, ilyenkor gazdák százai – sokan
a térségből, de a környező megyékből is – érkeztek állataikkal. Emellett hagyománya volt
januárban a Károly-napi vásárnak, az áprilisi
juhvásárnak, de Katalin-nap környékén is találkozott a kereslet és a kínálat a településen.
Ez a hagyomány azonban immár több mint
Menyhárt Borbála
két éve megszakadt, ugyanis az önkormányzat
Székelyhodoson hosszú évekre visszanyúló nem üzemeltetheti a piacteret.
Miután két évvel ezelőtt a prefektúra felszóhagyománya van az állatvásárnak, a helybéliek

Hiába hiányolják a helyi és a térségbeli
gazdák, idén sem tarthatják meg Székelyhodoson januárban a hagyományos
Károly-napi állatvásárt. A piactér üzemeltetése körüli huzavona több mint
két éve folyik, jelenleg a helyi tanácsban nem sikerül egyezségre jutni az
ügyben.

Fotó: archív

____________4.
Bemutató
és további előadások
a Stúdió
Színházban
Új bemutatóra készülődnek a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színész szakos hallgatói is. A végzős
színészosztály legújabb előadására
január 13-án, szombaton este 7 órától
kerül sor Augusztus címmel.

____________5.
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A Nap kel
8 óra 6 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 6. napja,
hátravan 359 nap.

Ma BOLDIZSÁR,
holnap ATTILA, RAMÓNA
napja.
ATTILA: a hun fejedelem gót nevéből alakult, ahogy az Atilla is.
Jelentése: atyácska, apácska.
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Felhőátvonulások,
borús idő
Hőmérséklet:
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4,6365
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1,5035
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3,8484
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163,0121

(Folytatás az 1. oldalról)
által megszabott feltételeket, viszont időközben kiderült, hogy a
törvénybeli visszásságok miatt az érvényben lévő szabályozások nem teszik lehetővé, hogy polgármesteri hivatalok piacot
üzemeltessenek.
A székelyhodosi önkormányzatnak két lehetőség közül kellett választania: vagy létrehoz egy saját, bejegyzett vállalkozást
erre a célra, vagy pedig a piac üzemeltetését egy erre engedélyezett cégre bízza.
Barabási Ottó polgármester érdeklődésünkre elmondta, az
előző változat igen költséges lenne, ezért még a tavaly a helyi
tanács napirendjére tűzték a határozattervezetet, aminek alapján
egy erre engedélyezett vállalkozóra bíznák a piactér üzemeltetését, viszont ezt a tanács nem szavazta meg. A község vezetője
szerint a helybéliek nagyon ragaszkodnak a vásárokhoz, ezért
fontos lenne végre megoldást találni. A januári tanácsülésen előreláthatólag ismét megtárgyalják a bérbeadásra vonatkozó határozattervezet.

Köszönet a kiemelt támogatásért
A fennállásának 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetem
Orvostudományi Karának előkertjében
avatták fel december 13-án
az összetartozás emlékoszlopát, amelyet Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár
és dr. Miseta Attila, a kar dékánja leplezett le meghívottak, oktatók jelenlétében.

Az oszlop több jelentéssel is bír,
nyilatkozta az avatóünnepségen
Miseta professzor, aki azóta a legtöbb szavazatot kapta a Pécsi Tudományegyetem rektori címéért
pályázók közül. Jelképezi a pécsi
egyetem nyitottságát, ugyanakkor
az összetartozás érzését az anyaországi és a határokon túl élő magyar-

A mélyből feltörő víz oltotta ki
a nagymajtényi égő gázkutat

A mélyből feltörő víz kioltotta csütörtök este a
nagymajtényi gázkútnál 18 napja égő tüzet, de
megtörténhet, hogy újra meg kell gyújtani a feltörő földgázt – közölte az Agerpres hírügynökség a Szatmár megyei Szamos katasztrófavédelmi felügyelőségnek (ISU) az egyik közösségi oldalon tett bejegyzésére hivatkozva.

A bejegyzés szerint a Szatmár megyei tűzoltók egy informális falugyűlésen tájékoztatták a nagymajtényieket a
gázkútnál csütörtökön kialakult helyzetről. A tájékoztatás
szerint a feltörő víz kioltotta a lángot, de még nem sikerült
felszerelni a gázkút lezárását biztosító szerkezetet, ezért
a veszély nem hárult el.
„A találkozó során elmagyarázták, hogy (…) a tűzoltók
megfigyelés alatt tartják a gázkutat, állandóan méréseket
végeznek, és ha újabb gázkitörést észlelnek, újra meggyújtják a lángot” – idézte az Agerpres a katasztrófavé-

delem közlését. Korábban a katasztrófavédelem illetékese elmagyarázta: ha a feltörő víz az előtt oltja el a lángokat, hogy felszerelnék a csapot, robbanás veszélye áll
fenn.
Csütörtökön az ISU közleményben tájékoztatott arról,
hogy sikerült levágni a lángoló gázkút fejét, és ezáltal lehetővé vált a kútfő helyettesítése. „Ha ez megtörténik, el
lehet kezdeni a földgázkiáramlás lezárását” – idézte az
ISU közleményét az Agerpres hírügynökség.
A Szatmár megyei Nagymajtényban, a magyar-román
határtól mintegy tíz kilométerre december 18-án hajnalban ütött ki tűz egy földgázkútnál. A kút azóta több méter
magas lángokkal égett. Az érintett vállalat közleménye
szerint a balesetet egy váratlan földgázkitörés okozta. A
vállalat a földgáz kitermelését készítette elő, és lefúrt a
földgázrétegig, de még nem szerelte fel a gázkitörés megelőzését biztosító berendezést. A balesetben senki sem sérült meg. (MTI)

Tavaly csökkent az orvosok elvándorlása

Tavaly csökkent az orvosok elvándorlása, ami a tette a béreket. Az orvosi kamara adatai szerint a romániai
mintegy 25 százalékos béremelésekkel hozható orvosok főként Franciaországban, Nagy-Britanniában és
összefüggésbe – írta pénteken a Ziarul Financiar Németországban vállalnak munkát.
Tavaly októberben az egészségügyben a nettó átlagbécímű gazdasági napilap.

A tavalyi első kilenc hónapban 850 orvos kérte a
külföldi munkavállaláshoz szükséges igazolást az orvosi kamarától. A lap becslése szerint a kérelmezők
száma egész évben 870 lehetett, 70 százalékkal kevesebb a 2016-os adathoz mérten. A tavaly kibocsátott
igazolások száma a legalacsonyabb az elmúlt hét esztendőben.
2010 óta összesen több mint 17 ezren igényelték a külföldi munkavállaláshoz szükséges iratot, a legtöbbet,
majdnem 3 ezret 2011-ben, amikor a gazdaságot erőteljesen sújtotta a nemzetközi gazdasági válság, és a kormány megszorító intézkedéseket foganatosított a
közszférában, egyebek mellett 25 százalékkal csökken-

rek 24 százalékkal voltak magasabbak, mint 2016 tizedik
hónapjában, elérték a 2681 lejt azt követően, hogy a kormány jelentős béremelést hajtott végre a közszférában,
kiemelten az egészségügyben. Nagyobb mértékben növekedett a pályakezdő orvosok keresete.
A kamara rámutatott, a hatóságoknak pontos adataik
nincsenek arról, hogy valójában hány orvos vándorolt el,
hiszen akik kérték a munkavállalási engedélyt, nem biztos, hogy el is mentek, ennek ellenére a hatóságok irányadónak tekintik ezt az adatot az elvándorlási kedv
tekintetében. Egy tavaly decemberben ismertetett felmérés 15.700-ra becsülte a külföldön dolgozó romániai orvosok számát. (MTI)

Pécsen felavatták az összetartozás oszlopát

ság között, továbbá az együttműködést, amit az orvos- és gyógyszerészképzés
terén
a
pécsi
orvostudományi kar megvalósított
a Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerképzésért Egyesülettel
(RMOGYKE). Az összefogás spontán kezdeményezés révén jött létre,
amit számos pécsi professzor támogatott, és bíznak abban, hogy a hivatalos oldallal is megtalálják a
hangot a civilizált együttműködés
kialakításáért – mondta dr. Miseta
Attila, aki ígéretet tett arra, hogy
nyitottságát a pécsi egyetem továbbra is megőrzi.
Az államtitkár örömmel és
büszkeséggel köszöntötte az avatóünnepséget, hiszen a mai magyar kormány nemzetstraté-

giájába a határon túli magyarság
jövőjéért vállalt felelősség is beletartozik – hangsúlyozta Hoppál
Péter.
Az összetartozás oszlopa, amelyet az egyetemmel szinte egyidős
tölgyfából faragott ki Máté László
szovátai fafaragó, a hála jelképe. A
köszöneté azért a rendkívül hasznos
együttműködésért, amelynek során
az orvostudományi kar 80 profeszszora, előadótanára jött el Marosvásárhelyre, és osztotta meg
tapasztalatait kollégáival, az orvostanhallgatókkal és rezidens orvosokkal. Ugyanakkor a MOGYE
ezer hallgatóját fogadták a pécsi
egyetemen részképzésre, 17 doktorandusz oktatását vállalták, és újabb
20 hallgatót támogatnak a doktori
cím elnyerésében – hangzott el dr.
Ádám Valérián, a Romániai Magyar
Orvos- és Gyógyszerészképzésért
Egyesület vezetőjének köszönő beszédében. Hangsúlyozta: Miseta
professzor mindenkin segít, aki a
támogatását kéri és igénybe veszi,
majd kifejezte reményét, hogy amíg
az oszlop áll, az együttműködés
sem fog megszűnni.
Jeremiás László, a marosvásárhelyi Optica-Optofarm cég vezetője, a RMOGYKE tiszteletbeli
elnöke és fő támogatója Új tavasz
című versét olvasta fel.
Az oszlop leleplezését követően
dr. Udvardy György pécsi megyés

püspök és dr. Köllő Gábor nyárádremetei plébános mondott áldást a
sorsközösség vállalását hangsúlyozva.
Az avatóünnepséget Sorbán
Enikő homoródalmási és Vástyán
Kadosa pécsi népdalénekes fellépése zárta.
„A távolság ellenére a pécsi orvoskar oktatói állnak a legközelebb
az erdélyiek szívéhez” – olvasható
az oszlopon, amelyre Máté László
a 650 éves pécsi egyetem alapításában jeleskedő személyek, Nagy
Lajos király, V. Orbán pápa, Ferenc
József és Erzsébet királynő portréját
faragra, továbbá a köszönet szavait
a támogatásért.
Az oszlophoz a pécsi egyetem-

mel közel egyidős fát Magyari Pál
nyárádremetei vállalkozó biztosította a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébánia támogatásával.
Az avatóünnepséget követően az
orvostudományi kar elméleti tömbjének tanácstermében Gyarmathy
János marosvásárhelyi szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás,
amelyet dr. Elekes Ella szemészfőorvos, az egyesület igazgatója nyitott meg. Az aulában az
RMOGYKE által szervezett 101 továbbképző előadás plakátját tekinthették meg az érdeklődők –
számoltak be az eseményről a marosvásárhelyi résztvevők. (bodolai)
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A világ teremtése

Első nap
sötét volt amikor felocsúdtam borzongatott a
hideg amíg szedtem a rőzsét tüzet csiholtam
Ő kijött a barlangból megborzongott a tűz fölé
tartotta a kezét és szólt: Legyen világosság
Második nap
hajnalban keltem vizet hoztam a partról
fellocsoltam az agyagos földet hogy ne
verődjék fel róla a por Ő kijött vizet öntöttem
a tenyerébe megmosta az arcát felnézett és azt
mondta: Nevezzük a mennyezetet égnek a
szárazat földnek az egybegyűlt vizeket pedig
tengernek
Harmadik nap
korán keltem kék piros sárga
gyümölcsöket szedtem apró magokat
gyűjtögettem két kő közt megőröltem
megdagasztottam megsütöttem Ő felkelt
nyújtózott egyet megette a lepényt az édes
gyümölcsöket és szólt: Hajtson a föld gyenge
füvet maghozó füvet gyümölcsfát
Negyedik nap
jókor reggel felserkentem leveles ággal
tisztára sepertem az udvart beáztattam a
szennyest megsúroltam a lábasokat
megtisztogattam a szerszámokat A kasza
pengésére felébredt a fal felé fordult és szólt:
Legyenek világító testek az ég mennyezetén
hogy elválasszák a nappalt az éjszakától
Ötödik nap
reggel felkeltem vizet húztam a vályúba
szénát vetettem a lovaknak megfejtem a
teheneket megnyírtam a juhokat kihajtottam a
kecskét megtömtem a libát csalánt vágtam a
kiskacsáknak tengerit morzsoltam a tyúkoknak
moslékot főztem a malacoknak csontot löktem
a kutyának tejet töltöttem a macskának Ő
nagyot ásított kidörzsölte az álmot a szeméből
és szólt: Szaporodjatok és sokasodjatok és
töltsétek be a földet
Hatodik nap
fájások ébresztettek megszültem
magzatomat megfürösztöttem bepólyáltam és
megszoptattam Ő föléhajolt hagyta hogy a kis
kéz megszorítsa az ujját képmására mosolygott
és látá hogy minden amit teremtett vala ímé
igen jó
Hetedik nap
gyereksírásra ébredtem gyorsan tisztába
tettem megszoptattam és elcsitult Tüzet raktam
kiszellőztettem felhoztam az újságokat
meglocsoltam a virágokat csendben
letörölgettem megcsináltam a reggelit A
kávészagra felébredt bekapcsolta a rádiót
rágyújtott egy cigarettára és megáldá a hetedik
napot

Id. Pieter Bruegel: Népszámlálás Betlehemben (részlet), 1566, olajfestmény. Királyi Szépművészeti Múzeum, Brüsszel

Premier az Ariel Színházban

A téli tücsök meséi

Új előadását mutatja be január hetedikén, vasárnap délelőtt a marosvásárhelyi Ariel Ifjúsági és Gyermekszínház.
A téli tücsök meséi című, 4-8 éveseknek ajánlott előadás
főszereplője, a kíváncsi tücsök a szigeten hagyott hátizsák
zsebében elalszik, és egy szoba magányában ébred, ahol
felidézi szigetlakó barátait és színes világukat.
„A téli tücsök valamikor nyári tücsök volt. De most tél
van, hull a hó, és minden fehér, ha kinéz az ablakon, látja

jól, hogy minden fehér, az ágak, a villanydrót, a háztetők.
És érzi jól, hogy a nyár messze van, de olyan messze, hogy
már alig tud visszaemlékezni rá. És érzi, hogy téli tücsök
lett, magányos téli tücsök.
A terepszínű hátizsák bal zsebében bújt el még annak
idején, így került ide a szobába. A hátizsák ott van a sarokban, abban szokott aludni, szeretett a hátizsákban
(Folytatás a 4. oldalon)
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A téli tücsök meséi

(Folytatás a 3. oldalról)
aludni, mert ha behunyta a szemét, és
megszagolta a kifakult vásznat, még érzett valamit a nyárból: gyengülő zsályaillatot.
A szoba különben üres volt, úgy értem,
hogy nappal volt üres, azaz a téli tücskön
kívül nem tartózkodott benne senki.
A téli tücsök már elég jól ismerte a szobát,
a zöld heverőt, a szekrényt, a falon a bohócos
mosolyú arcképet, az ablak előtt ferdén álló
íróasztalt s az íróasztalon az írógépet. Legtöbbet az ablakpárkányon szokott üldögélni.
Úgy jutott fel az ablakpárkányra, hogy kimászott a terepszínű hátizsák bal zsebéből, felugrott a székre, onnan az asztalra, kikerülte
az írógépet, s az asztalról felugrott az ablakpárkányra. Ez volt az út a hátizsáktól az ablakpárkányig.
Ha nem az ablakpárkányon csücsült, és
nem a hátizsák bal zsebében aludt, akkor még

A – ez volt a fehér papíron.
A téli tücsök tűnődött, hogy mit jelenthet
ez, de nem tudta kitalálni, azután azon merengett, hogy mire emlékezteti ez a fura jel.
Mire is? Mire is? Felmászott az ablakpárkányra, de most nem nézett ki az ablakon,
hátat fordított a fehér világnak, és törte a
fejét.
– Hát persze! – A téli tücsök felkiáltott örömében. – A ház a szigeten!” – így kezdődik
Csukás István meseregénye, amelynek motívumait használja fel a Barabás Olga által

színre vitt előadás. A produkció tervezője
Matyi Ágota magyarországi vendégművész.
A 4 éven felülieknek ajánlott előadást Csukás István meséje alapján írta és rendezte Barabás Olga. Zene: Apostolache-Kiss Zénó.
Díszlet, jelmez, bábok: Matyi Ágota. Szereplők: Balogh Annamária, Bonczidai Dezső,
Cseke Péter, Gáll Ágnes, Gönczy Katalin,
Halmágyi Éva, Máthé Rozália, Puskás
Győző és Szabó Dániel. A premierre január
hetedikén, vasárnap délelőtt 11 órakor kerül
sor, az előadás időtartama egy óra. (Knb.)

leginkább a zöld heverőn szeretett sétálgatni,
mert a zöld szín emlékeztette a fűre, a harsogó zöld, harmatcseppes fűre a szigeten,
ahol ugrándozott a többi tücsökkel együtt,
amikor még nyár volt és meleg.
– Igen, nyár volt és meleg! – sóhajtott fel
a téli tücsök, beszippantotta a terepszínű hátizsák gyengülő zsályaillatát, és kimászott a
bal zsebből.
Elgyalogolt a székig, felugrott rá, onnan az
íróasztalra pattant, mint egy szöcske, és megállt az írógépnél.
Megbámulta a hatalmas szerkezetet, a billentyűket, s gondolt egy merészet. Hátrált két
lépést, és felugrott a billentyűkre.
A billentyű lenyomódott a téli tücsök súlya
alatt, egy vaspálcika rácsapódott az írógépbe
fűzött papírra. A téli tücsök felmászott az írógép tetejére, és megnézte a papírt. A papíron
egy furcsa jel volt, a téli tücsök nem tudta,
hogy mi az, mivel nem ismerte a betűket.

Elkezdődött a Downton Abbey film forgatásának előkészítése

legtöbb Emmy-jelölést elért sorozattá vált, összesen 27 jelölést ért el. Az alkotás az ITV-n és PBS-en is a legnézettebb
sorozattá vált, 1981 óta a legsikeresebb kosztümös angol sorozat.
A brit arisztokrácia életét a személyzet nézőpontjából
bemutató sorozat utolsó, hatodik évada 2015-ben fejeződött be. A rajongók azóta is abban bíznak, hogy viszontláthatják a történetet és a szereplőket a filmvásznon. A
2017-es forgatásról szőtt álmok elúsztak, de Logan nyilatkozata alapján idén elkészülhet a produkció. Ezt megerősíti az az értesülés, hogy június első hetében lezárják a
berkshire-i Highclere kastélyát, ahol a belső felvételek készülnének.
Michael Edelstein, az NBC Universal nemzetközi stúdióinak elnöke tavaly nyáron mondta el, hogy egy ideje
már dolgoznak a filmen, és ha sikerül egyeztetni az időpontot minden szereplővel, 2018-ban megszülethet a mozifilm.
Korábban felmerült, hogy egy előzményfilmet forgathatnának a szériához teljesen új szereposztással, de Logan szavai
alapján bizonyára nem ez a forgatókönyv valósul meg. Az a
legvalószínűbb, hogy a film 1926-ban veszi fel a fonalat, és
a tévésorozat történetét folytatja. A szereplők átélik a Wall
Street 1929-es összeomlását és a nácik hatalomra jutását is a
’30-as években.

Jelenet a sorozatból

Elkezdődött a Downton Abbey tévésorozat nyomán készülő játékfilm forgatásának előkészítése – értesült a The
Daily Telegraph a sorozat egyik szereplőjétől.
Phyllis Logan, aki a történelmi drámaszériában Mrs.
Hughest, a házvezetőnőt alakítja, a napokban beszélt arról,
hogy a producerek felvették a kapcsolatot a Downton Abbey
színészeivel, hogy időpontot egyeztessenek velük a film forgatásához.
A brit színésznő elmondta: kollégáival együtt nagyon szurkol annak, hogy minden összejöjjön, már csak azért is, mert
a film kedvéért ismét visszatérhetnének a kastélyba, a sorozatban megszokott díszletek közé.
Logan hozzátette, hogy a filmhez korábban készült
forgatókönyvet átdolgozzák, és ez a munka is éppen most
folyik.
A Downton Abbey angol–amerikai koprodukcióban készült kosztümös dráma, melyet Julian Fellowes alkotott a
Carnival Films és a Masterpiece közreműködésével. A sorozat egy kitalált helyszínen játszódik Yorkshire-ben egy nagy-

birtokon, melynek neve Downton Abbey. A történet főszereplői az arisztokrata Crawley család
és annak szolgálói. A brit történelem nagy pillanatainak a család életére hatást gyakorló mozzanatait mutatják be a sorozat egyes évadai. Egy
ilyen nagy pillanattal kezdődik a sorozat első
része, amelynek nyitójelenetei az RMS Titanic
elsüllyedése utáni napon játszódnak. Az első
évad az első világháború kitörésével ér véget.
A második évad a háborúról és spanyolnátha
időszakáról számol be. A harmadik évadban a
háborúk közötti időszakba és az írek önállósági
küzdelmeibe nyerhetünk betekintést. A negyedik évad a „Teapot Dome Scandal” idején játszódik, míg az ötödik évadban betekintést
nyerünk az 1923-as választásokba, és a müncheni sörpuccs is szóba kerül. A Downton
Abbey több tévés díjat nyert, közöttük Golde
Globe- és Emmy-díjat is. A sorozat 2011-ben a
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Bemutató és további előadások a Stúdió Színházban

Új bemutatóra készülődnek a
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem színész szakos hallgatói is. A
végzős színészosztály legújabb előadására január 13-án, szombaton
este 7 órától kerül sor Augusztus
címmel. A produkciót a kolozsvári
születésű, Magyarországon élő és
alkotó Balázs Zoltán, a budapesti
Maladype Színház rendezője viszi
színre, az előadásra a későbbiekben
visszatérünk. A produkciót legközelebb január 16-án, kedden, ugyan-

csak este 7 órától ismétlik.
Január 18-án ismét színre viszik
tavaly ősszel bemutatott előadásukat, az És akkor elengedlek és felnövök című, rendhagyó produkciót,
amelyet Hatházi András Jászai
Mari-díjas, többszörös UNITERdíjas színész, rendező, drámaíró,
író, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzora vitt
színre. A produkció érdekessége,
hogy a rendező által dramatizált
előadásban a szereplők, valamint

évfolyamtársaik, Dőry Brigitta, Fekete Róbert, Nagy
Norbert és Szabó J. Viktor
által írt szövegek, monológok
hangzanak el.
„Mikor tudtuk hétkor elkezdeni a hétre meghirdetett előadást?
Mikor
tartottuk
tiszteletben egymás idejét?
Képesek vagyunk megváltozni? Ki miért van itt? Mitől
félek? Miből fogok megélni?
Mi lesz tíz év múlva? Én

Augusztus (próbafotó)

És akkor elengedlek és felnövök

Lapozó

Jelen van a teljes haderő képviselete. A szárazföldi egységek parancsnokai. Teljes díszben a
haditengerészet admirálisa. Felsorakozott a díszszázad. A Pozsonyba
vezető út szélén iskolások, dolgozók talpig mosolyban, ünneplőben,
kezükben zászló, várják, hogy integethessenek. Az emelvényen beállt
a Vág menti folklór tánccsoport, a
zenészek tartják a fujarát, emelik a
hegedűt. De néma csönd. A túlsó,
rajkai oldalon semmi. Pántlikás borosüvegeit emelgetve egy lakodalmas menet utóvédje dülöngél az
útra: Utcára nyílik a kocsmaajtó/
Kihallatszik belőle a szép muzsikaszó,/ Sört ide, bort ide, te szép barna
lány, az anyád’!/ Hadd mulatom ki
magam igazán! (Zelei Miklós). A
szerző az etelközi magyarokat tűzimádóknak nevezi, ami annyit jelent itt, hogy nem voltak
mohamedánok. Azt is tudjuk azonban, hogy Dzsajháni bővebben is
jellemezte a magyarok vallását.
Művének ezt a részét azonban idézett két átírója már nem tartotta érdemesnek megörökíteni. Egy 11.

századi, Andalúziában
alkotó mór geográfus,
al-Bakrí szintén felhasználta Dzsajháni szövegét, többek között a
magyarok vallására vonatkozó bővebb tudósítását is. Ennek szövege
így hangzik Zimonyi István fordításában: „Ők
egy olyan nép, amelynek
a Magasságos Istenen
kívül nincs más istensége. Az Ég Urában
hisznek, és ő az egyetlen
Hatalmasság. Kerülik a
disznóhúsevést és (felajánlást tesznek) áldozatokat mutatnak be”.
Ebből világosan kitűnik,
hogy a magyarság már
ekkor egyistenhívő volt.
A kora középkori nomád
államokban (a hunoknál,
türköknél, kazároknál,
avaroknál, mongoloknál) a sámánhit legmagasabb rendű változata
volt ez, amikor létrejött
a sámánok olyan csoportja
(kategóriája),

5

miért nem kaptam több szeretetet? El tudom játszani saját
magam?
Van az úgy, hogy megérkezünk
életünk egy szakaszához, és ilyen
kétségbeejtő kérdéseket teszünk fel
magunknak. Hét végzős színészhallgató lép közénk, hogy feltegyék
ezeket a kérdéseket. Saját, de mégis
mindannyiunk problémáival komolyan játszanak, választ keresve önmagukban is” – áll a hét
színészhallgató által játszott előadás
ismertetőjében.

Szereplők: (a megszólalás sorrendjében) – Első: Szilágyi Míra,
Második: Jáger Simon, Harmadik:
Zsenák Lilla, Negyedik: Erőss
Brigitta, Ötödik: Mesés Gáspár,
Hatodik: Bajkó Edina, Hetedik:
Lukács Andrea. Osztályvezető
tanár: B. Fülöp Erzsébet. Díszletjelmez: Sós Beáta, 2. év látványtervező szak. Zene: Fekete Hunor
e.h. Produkciós munkatárs: Kelemen Kelemen Roland, 2. év, teatrológia. Rendező: Hatházi András.
(Knb.)

amelyik csak az uralkodót, a legfőbb istenségnek, az Ég Urának
(Tengrinek) a földi helytartóját
szolgálta és az ő udvarában tartózkodott. (Fodor István). Abu Hámid
művei szintén vállalkoznak az ország egészének jellemzésére. A rövidebb leírást adó A szívek
ajándékában ezt olvashatjuk: „Básgirdban (Magyarországon) nagyon
sok ember él, összesen 78 város van,
melyek mindegyike olyan, mint Iszfahán vagy Bagdad, és iszonyatos
bőség és jólét uralkodik mindenütt”.
A Nyugat országaiban az általános
megjegyzéseket anekdotikus betétek
választják el egymástól: „megérkeztem Unkúrijjába (Magyarországra),
ahol egy básgird (magyar) nevű nép
él. (…) Bátor emberek, megszámlálhatatlanul sokan vannak. Országuk,
melyet Unkúrijjának hívnak, 78 városból áll, s mindegyikben számtalan erőd, a hozzá tartozó
majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdőkkel, kertekkel. (…) Magyarország egyike azoknak az

országoknak, ahol a legkönnyebb és
legjobb az élet.” (…) Az idézett 12.
századi leírásokhoz hasonló, a Kárpát-medence természeti szépségét
és gazdagságát lelkesen ecsetelő beszámolók a középkor korábbi és későbbi időszakaiból is maradtak ránk.
(Zsoldos Attila). Lescalopier Erdélyről írott sorai valódi források számunkra, kései olvasók számára.
(…) A francia utazó 1574. június
24-én érkezett Brassóba, az első
nagy erdélyi városba, amelyet meglepően szépnek látott, egyenesen
Mantovához hasonlította. Dicsérte
szép templomait, erős falait, jól kövezett utcáit, és a lakosságot is fölöttébb
nyájasnak
találta.
Elismeréssel nyugtázta, hogy a főbíróval – konyhalatinsággal ugyan,
de – igen jól elbeszélgetett, ami
nagy örömére szolgált, hiszen a balkáni országokban nemigen tudott
hosszabban társalogni az általa ismert nyelvek egyikén sem. (Oborni
Teréz). Korunk, 2017. december.
Hírünk a nagyvilágban. (Knb)

6 __________________________________________________________________MÚZSA _________________________________________________2018. január 6., szombat

Kedden vesznek végső búcsút
Tóth Éva József Attila-díjas költőtől

Kedden, január 9-én 14.30 órakor lesz Tóth Éva költő, műfordító hispanista temetése Budapesten, a Farkasréti temetőben – tájékoztatta a Magyar Írószövetség csütörtökön az MTIt. A közlés szerint az alkotótól a református egyház szertartása szerint vesznek végső búcsút.
A József Attila-díjas költő, műfordító, esszéista 78 éves korában hunyt el 2017. december 15én.
Tóth Éva 1939-ben született Debrecenben. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
(ELTE) magyar-francia-spanyol tanári diplomát szerzett, 1962–67 között tanár, 1967–68ban a Magyar Rádió munkatársa, 1971-től 1983-ig a Corvina Kiadó szerkesztője, majd főszerkesztője, 1984–1990 között az Új Tükör világirodalmi rovatának vezetője volt.
1990-től két éven át a Magyar Írószövetség külügyi titkára, az elnökség tagja, 1995-től a
választmány tagja, 1994–2016 között a Magyar PEN Club alelnöke, 1995-től a Nemzetközi
PEN Club fordítói és nyelvi jogi bizottságának tagja volt. Spanyol irodalmat tanított a Szegedi Tudományegyetemen, magyar irodalmat Fulbright-vendégprofesszorként az Egyesült
Államokban, a Georgiai Egyetemen, műfordítást az ELTE-n. Részt vett a nyelvi jogok egyetemes nyilatkozatának kidolgozásában.
Tóth Éva húszévesen már publikált országos folyóiratokban, majd egymás után jelentek
meg verseskötetei, Emlékvers című költeményét tizenhét nyelvre fordították le. Számos
szakmai elismerésben részesült, a József Attila-díjat 2002-ben vehette át.
Versei több mint húsz nyelven jelentek meg folyóiratokban és antológiákban. Főleg latinamerikai, spanyol és afrikai költészetet és prózát fordított. Művei közé tartozik az Egyetlen
értelem című kötet, Petőfi Sándor János vitézének spanyol fordítása Juan el Paladin címmel,
kortárs magyar drámák spanyolul Teatro húngaro címmel, a magyar költészet antológiája a kezdetektől napjainkig spanyolul, valamint a Róza-kert és Az eltaposott pillanat című kötetek.
Tóth Éva

Emlékvers

én azért féltem mikor bombáztak meg mikor a gázgyár felrobbant
a Sztalin gyertyáktól és a Sztalin orgonától is egyszer be is pisiltem
és 1989-ben Oxfordban a St. Catherine’s College díszvacsoráján
jöttem rá hogy miért nem bírom ha bömböl a rádió vagy a tévé
Csóka úr pincéjéből a Városháza pincéjébe mentünk
és mikor kizavartak bennünket az oroszok
mentünk a Piac utcán a Nagytemplom felé Ilike és minden vagyonunk a gyerekkocsiban
és már majdnem ránksötétedett és kijárási tilalom volt
így kerültünk a Püspöki palotába nem is Szendi Tibor hanem Szabó Emilék
lakásába ők voltak Nyírmihálydiban
és Szendi Tihamér hegedűművész volt és náluk volt a kulcs
és én még ilyen gyönyörű lakást nem láttam de anyám nem engedte hogy
a többi szobában bármihez hozzányúljunk pedig én szerettem volna látni a zongorát
aztán jöttek az oroszok és elvitték éppen mikor Szabó Emilék jöttek a lépcsőn felfelé
de az oroszok jószívűek voltak és szerették a gyerekeket
és anyám odaküldött hozzájuk hogy kérjük el tőlük a dohányszínű paplant
meg még sokmindent és ide is adták volt velük tolmács is és így sokminden megmaradt
aztán a Püspökiből is el kellett mennünk de előbb még
megjöttek nagyanyámék a Bácskából egy szekéren Bazsával Macával és Zolival
a Hatvan utcában Bözsi néniéknél laktunk
a Zsíros Balog házában akit később kuláknak nyilvánítottak és kitelepítették
igaz hogy Bandi bácsit is becsukták ő pedig vagongyárista volt de cséplőgépet csinált és csépelni járt
Rózsi néni meg a vonat tetején utazott Pestre
ő mindenkivel tudott beszélni a románokkal meg az oroszokkal is
aztán hazajött Sanyi a frontról meg Jancsi Peti megőszült tizenöt évesen
mi aztán a Parasztpártban laktunk a Csokonai Színházzal szemben
de nem volt mit enni és mi is elmentünk nagyanyámékkal Püspöknádasdra a
vagonban mikor földet kaptak apám csak aratáskor jött utánunk
Nádas sváb falu volt a svábokat kitelepítették de sokan visszaszöktek
nagyanyáméknak meg honvágyuk lett és visszajöttek Debrecenbe
kint laktak egy tanyán a Veres Csillag téeszcsében Sidóékkal ők Erdélyből menekültek
mi meg mikor megszűnt a Parasztpárt a Böszörményi úti kislakásokba költöztünk ahol vizes
volt a fal
aztán a Dobozi utcába a bezárt temető mellé ahová Fehértai dédnagyanyámat temették
aztán a Rakovszkira amit Fürst Sándornak hívtak és ahonnan látszott
a Nagytemplom tornya de a konyha nagyon hideg volt
így télen bevittük a sparheltet a nagyobbik szobába és ott aludtunk mind
az öten és egy csajkában melegítettük a vizet
amit harapófogóval vettünk le a tűzről mert forró volt és beleöntöttük
a lavorba és hideg vizet öntöttünk hozzá
és előbb megmosakodtam derékig aztán levettem a lavort a hokedliről és beleültem
aztán beleálltam és megmostam a lábamat is
minden nap hiszen már nagylány voltam többször voltam szerelmes verseket írtam
színházba jártam moziba hangversenyre
láttam a Hamletet és a Trubadurt hallottam a Les Préludes-öt
és a Székelyfonót a Szabadtéri Színpadon Rozóval a kerítésre kapaszkodva
ott volt Kodály is Emma nénivel
franciául tanultam olaszul latinul kicsit angolul
finnül románul németül és oroszul persze
szerettem a cirill betűket egy délután megtanultam őket Luló néni férjétől
mikor a hadifogságból hazajött
ráírtam a füzetemre hogy Eva Andrejevna Toth [*]
később Tóth fille-nek neveztem magam a meteorológiai szakköri füzetemen amibe lábtól
verseket írtam
és naplót óizlandi runaírással mert a képírás amit kitaláltam nem volt elég differenciált
sokszor voltam Pesten egyszer Egerben is a filléressel meg Tokajban
Kolozsváron voltam külföldön először életemben
október elején őszi verőfényben néztük a vonatablakból kihajolva a Királyhágón túl
a rétet elborító kikericseket
kékek voltak és lilák meg a fekete bivalyokat
most pedig kihajoltunk a Déri Múzeum ablakán mert valami lármát hallottunk kintről
a pártbizottság előtt ott voltak az egyetemisták meg a Fazekas gimnazisták
és kiabáltak és mi kiszaladtunk a múzeumból
a torkom elszorult olyan volt ez mint 1848 március tizenötödike
és végig szaladtunk a Piac utcán be a Kossuth utcába futottunk lélekszakadva az iskoláig
és minden osztályba bekiabáltuk hogy tüntetés van gyertek azonnal és futottunk vissza
és kivonultunk a vagongyárhoz aztán be a nyomdához
és ott Görbe János elszavalta a Nemzeti dalt amiért később becsukták
leverték a vörös csillagot üvegből volt csörömpölt
aztán kivonultunk az egyetemre aztán vissza a Nagytemplom elé
és hirtelen kialudtak a lámpák és az ávósok belelőttek a tömegbe
nekem nem lett semmi bajom futottam hazáig
aztán folyton hallgattuk a rádiót szedtük a röplapokat s minthogy a Fürst Sándor utca
a Szabadság útja folytatása
ott jöttek be megint az oroszok a házunk előtt
éjjel nappal jöttek a tankok alig bírtunk köztük átszaladni
aztán hajnalban ágyúszóra ébredtünk november 4-e volt
és anyám ócska fekete ruhába öltöztetett kendőt kötött a fejemre
és mielőtt lementünk a pincébe megpróbált csúnya öregasszonynak maszkírozni
szerencsére a mi pincénkbe ezúttal nem jöttek az oroszok
tankkal őrizték viszont a Városháza kapuját és távíróvonalakat szereltek fel a mi utcánkban
is
akkor még elég jól tudtam oroszul mondtam nekik hogy menjenek haza
de azt mondták hogy meg kell védeniük bennünket az imperialistáktól
aztán gyülekezési tilalom lett statárium menekülés nyugatra
én is gondoltam rá hogy elmegyek hetekig egy József Attila egy Radnóti egy Illyés és egy
Szabó Lőrinc
kötetet hurcoltam a kis aktatáskámban minden eshetőségre felkészülve
de aztán itt maradtam és Gubics Erzsi tavaly meghalt rákban
én beszéltem a sírjánál de fojtogatott a sírás
szakadt a hó és alig lehetett hallani

Október 23-án szép szelíd derült ősz
volt abban az évben sárga lombon fényes napsugár ahogy Petőfi kívánta
s minthogy utolsó óránk elmaradt
gyorsan bekaptuk az ebédet Gubics Erzsivel a menzán
és elmentünk a Piac utcai antikváriumba (bár azt hiszem másik nem is volt Debrecenben)
én Az élő költő című 1936-ban kiadott poszthumusz Kosztolányi-válogatást vettem meg 2
forintért
és ceruzával beleírtam (ex libris gyanánt) hogy Tóth Éva könyve
meg a dátumot is ez volt a szokásom akkoriban
Utána elmentünk a Déri Múzeumba amelynek süllyesztett parkjában játszottunk télen az ostrom után
mikor a Püspöki palotában kaptunk menedéket Szendi Tihamér
zongoraművész lakásában aki Nyírmihálydiba menekült a bombázások elől
mi pedig Csóka úr kocsmájának pincéjébe a Jósika és Kassa út (később Szabadság útja) sarkán
azon vonultak be az oroszok,
s mikor a mi házunkat bombatalálat érte (amúgy nem is a mi házunk volt mi csak lakók voltunk)
akkor mentünk le Csóka úr pincéjébe ahol voltak már vagy ötvenen
Féltünk a németektől hogy elviszik apámat
nem volt katona mert zsíros szódát ivott kicsikorában
véletlenül Juliska néniéknél a tanyán nagymosáskor
mert az ő bögréjében volt a zsíros szóda s ő nagyon szomjas volt mert nagyon meleg volt
és elérte a bögrét a mosóteknő szélén és egyből felhajtotta
De a németek nem bántottak bennünket igaz a legelső oroszok sem
én a pinceajtónál aludtam mikor bejöttek csupa fiatal katona
nevettek sírtak fényképeket mutogattak ölbevették a gyerekeket mint később
a hős felszabadító szovjet hadseregről szóló filmeken
énekelték a Volga Volgát
nekem egy hal alakú kis brosstűt adott az egyik de nem olyat mint amilyeneket Aureliano
Buendía
ezredes kovácsol Macondóban mert azok aranyból vannak aztán mindet beolvasztja
és újrakezdi
az enyém piros üvegből volt csillogó aranysárga foglalatban de nemsoká elhagytam
nem is volt más ékszerem húsz éves koromig
mert a fülbevalómat amit apám a karikagyűrűjével és az anyáméval meg két méter
skótkockás szövettel együtt elásott a fáskamrában
kiásta a szomszéd és mikor apám rájött átment hozzá és azt mondta neki
hogy úgy vigyázzon Kovács úr hogy délután rendőrökkel jövök vissza
és Kovács úr úgy vigyázott és a rendőrök nem találtak semmit
Kovács úr pedig hamarosan új nagyobb házat épített a lebombázott helyett
Visszatérve a Püspöki palotához amely nem a püspök palotája volt hanem bérpalota
szóval amikor ott laktunk és a Déri Múzeum parkjába jártunk játszani
szerettünk felmászni a Medgyessy szobrokra jól el lehetett rajtuk helyezkedni
a karjukon a lábukon az ölükben még a vállukon is
az egyik férfi egy kisebb férfit tart a kezében ez a Néprajz
én a Régészetet szerettem legjobban szelídarcú sisakos meztelen nő
de minthogy bronzból vannak az se volt baj hogy meztelenek
A következő oroszok már nem voltak olyan kedvesek és románok is voltak velük
a kocsma falának támasztották az ágyúikat onnan lőtték a tüzérlaktanyát
egy fiatal katona azt mondta apámnak hogy germánszki germánszki és a szájába tette a géppisztolyt
anyám sikoltott odaküldött bennünket mi visítottuk hogy apu apu
egy öreg katona mondott valamit a fiatalnak megfogta a karját és elvitte onnan
apámnak akkor egyébként Chaplin-bajsza volt és hullámos fekete haja azt hiszem dinári típus
anyám elájult mikor a fiatal nőket tuszkolták a pincelépcsőn felfelé a puskatussal
huszonöt éves volt és három gyermek anyja
akkor még nem tudtam hogy miért ájult el és milyen szerencse hogy elájult mert így békén
hagyták
[*] cirill betűkkel
pedig már majdnem hat éves voltam és én szoktam hallgatni a rádiót
míg anyám mosott vagy Ilikét pelenkázta talán még Bandit is
és én ültem a kisszéken és figyeltem és szóltam anyámnak ha azt mondták
hogy légiveszély Debrecen fölött
és akkor szaladtunk a bunkerbe vagy ki az erdőre vagy ha már nem volt idő
akkor anyám a konyha sarkába állt és hármunk fölé hajolt
mert hallotta a rádióban hogy egy ház összeomlott de a gyerek
akire az anyja ráhajolt életben maradt
Anyám nem félt mikor jöttek a repülőgépek
Bözsi meg Kató kint rohangáltak az udvaron és sírtak ordítottak a földre vetették magukat
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Johannis: bűnvádi eljárás
alatt álló vagy büntetett
előéletű politikusoknak nincs
keresnivalójuk az állam élén

Klaus Johannis elnök szerint
nincs keresnivalójuk bűnvádi
eljárás alá vont vagy elítélt
politikusoknak az állam vezetésében, és ezt a feddhetetlenségi
követelményt
alkotmányba is kell foglalni,
ha majd sor kerül az alaptörvény módosítására.

Az államfő a Legfelsőbb Bírói
Tanács (CSM) pénteki tisztújító
ülésén intézett ily módon burkolt
támadást a szociálliberális kormánykoalíció vezetői ellen, akiket
azzal vádolt, hogy az elmúlt évben
önös érdekből, alapos szakmai vita
nélkül próbálták módosítani az ország büntetőpolitikáját.
„Az utóbbi időben élénk vita
zajlik az igazságszolgáltatásról,
ami nem csoda, ha azokra gondolunk, akik ellen büntetőeljárás indult, vagy akiket büntetőperekben
elítéltek. Többször mondtam és
fogom még mondani, hogy ilyen
embereknek nincs mit keresniük az
állam vezetésében, mert nyilvánvalóan önös érdekük mindig arra
fogja késztetni őket, hogy megkérdőjelezzék a bírák és ügyészek döntéseit, súlyos kárt okozva az államnak
azáltal, hogy megingatják az állampolgárok bizalmát az igazságszolgáltatásban” – mondta az elnök.
FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ

- általános

• Központosított ügyelet

- 118-932

- 118-800

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,

Csendőrség, Mentőállomás):

112

• Rendőrség

- 0265/202-305

kapcsolatos információk)

- 0265/210-110

• SMURD (betegekkel

• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek

• Optika-Optofarm

- 0265/210-177

- 0265/212-304

- 0265/312 436

- 0265/250-120

• Optolens szemsebészet

• Marmed

járóbeteg-rendelő:

Labor

- 0265/263 351

- 0265/263-351

- 0265/250-344

- 0756-468-658

- 0729-024-380

- 0751-114-307

e-mail: marmed@marmed.ro,

• Dora Optics

www.marmed.ro

• Dora Medicals

• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István

• Lézerakupunktúra
• Emma vendéglő,

hidegtálak készítése

• Prefektúra

• RDS–RCS
• Áramszolgáltató vállalat
- vidék

• Delgaz Grid
• Aquaserv:

- 0733-553-976

- 0265/212-971

- 0265/222- 446

Johannis szerint a bírák és ügyészek szakmai testületeként működő CSM – amely a tavaly
többször állást foglalt az igazságszolgáltatás átszervezése és azon
kezdeményezések ellen, amelyek
enyhítenék a büntetőjog szigorát –
kiválóan ellátta alkotmányos szerepét. Az alaptörvény szerint a
CSM az „igazságszolgáltatás függetlenségének őre”, Johannis pedig
arról biztosította a testületet: minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a politikum ne
befolyásolhassa a bírák és ügyészek döntéseit.
Decemberben a szociálliberális
parlamenti többség az RMDSZ támogatásával – a korrupcióellenes
tüntetések és a jobbközép ellenzék
tiltakozása ellenére – megszavazta
az igazságszolgáltatási rendszer átszervezéséről szóló törvénycsomagot, amelyet még nem hirdetett ki
az államfő, mert többen is óvást
emeltek ellene az alkotmánybíróságon.
A kormánytöbbség a büntető
törvénykönyv módosítását célzó
javaslatairól is parlamenti vitát
nyitott, ezekkel kapcsolatban
azonban az RMDSZ jelezte, hogy
„súlyos fenntartásai” vannak.
(MTI)
• Vasútállomás

- 0265/236-284

• Távolsági buszállomás

- 0265/237-774

• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés

(0-24 óra), professzionális balzsamozás

Nemzetközi halottszállítás

- 0745-606-215

koszorúk

- 0745-606-269

és halottszállítás

- 0745-609-830

• Melinda temetkezés

- 0741-615-661

Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,

teljes körű szolgáltatás

- 0740-263-907

- 0265/311-862

• Maros megyei RMDSZ

- 0265/264-442

• Thomas Hux sofőriskola
• Üveg-tükör szerelése,

házhoz szállítás

www.maori.ro

- Transervice

- 0265/262-907

- 0741-235-239,

- 0365/882-842
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda

- 0365/440-528

e-mail: info@maori.ro
- 0265/216-242

- World Travel Shop

- 0265/216-768

turisztikai iroda

- 0265/269-900

- 0722-885-851

- Bálint-Trans

- 0745-611-999

- 0265/263-021

- Intertours

- 0265/264-011

- 0265/266-801

- 0365/400-401

- 0365/400-404

9–17 ó.

- 0265/255-092

Royal GTS

- 0265/269-308
0731-898-989

Hu 0036-306-053-753

- 0800-801-929

- Family Holiday

- 0265/200-928

-Thomas Hux utazási iroda

- 0265/269-667
- 0800/800 928

- 0365/449-833,
- 0749-922-887
- 0365/882-842

- 0772-068-684

- hideg víz-csatorna

- 0265/215-702

Méltányos reklámdíj fejében

- központ

- 0265/208-800

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.

- 0265/254-625

a 0265/268 854-es telefonon.

- közönségszolgálat
• Fogyasztóvédelmi hivatal

- 0265/208-888

- 08008 208-888

BÉRBEADÁS

KIADÓ egy felújított garzonlakás a
Kövesdombon. Tel. 0744-525-093.
(5953-I)

ELVESZETT

ELVESZTETTEM Birtalan Julianna
névre szóló könyvtári belépőmet.
Semmisnek nyilvánítom. (6036)

MEGEMLÉKEZÉS
„Mert nincs napkelte kettő,
ugyanaz,
Mert minden csönd más, - minden könny, - vigasz,
Elfut a perc, az örök Idő várja,
Lelkünk, mint fehér kendő, leng
utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj, Hogy eltemettük: róla nem tudunk.
És mégis mondom néktek:
Valamitől mi mindíg búcsuzunk.”
Végtelen szeretettel emlékezünk
drága jó édesapánkra, LÁZÁR
ALBERT TIBORRA, az Elektromaros volt főmérnökére, aki január 6-án 25 éve, hogy itt hagyott
bennünket. Kérjük, gondoljanak
rá kegyelettel mindazok, akik ismerték és szerették. Nyugodjál
békében, tata! Felesége, Erika és
három gyermeke. (v.-I)

állandó szereplője lehet
Várjuk jelentkezését

Nem hagytál el minket, csak pihenni mentél. Köszönjük, hogy
éltél és minket szerettél.
Fájó szívvel emlékezünk január 6án a nyárádmagyarósi KACSÓ
ANDRÁSRA, a szeretett édesapára, nagyapára, dédnagyapára,
akit már 11 éve elragadott közülünk a kegyetlen halál.
Emlékét őrzik leányai: Annuska és
Jolánka, vejei: László és Árpád,
négy unokája és azok családja.
Nyugodj békében, drága ÉDESAPÁNK! (5961-I)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya és feleség,
FÜLÖP GIZELLA
szül. Maki
2018. január 3-án visszaadta lelkét
Urunknak Istenünknek. A református sírkertben helyezzük örök nyugalomra január 8-án, hétfőn du. 2
órakor. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (6030-I)

Valahol a felhők fölött van egy

másik világ, ahol minden szép és

nem szenved senki már. Szá-

munkra sosem leszel halott,
örökké élni fogsz, mint a csilla-

gok.

Így emlékezünk drága gyerme-

künkre,

a

mezőfelei

NAGY

ISTVÁN-CSABÁRA halálának 7.
évfordulóján. Emlékeznek bána-

tos szülei, testvére, Balázs, nagy-

mamája és azok, akik őt nagyon

- 0265/215-119

- 0744-282-710

• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865

koporsók, kellékek,

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok
tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

Ez a nap az emlékezés napja.
KISS IBOLYA, érted imádkozunk
halkan, zokogva. A szív sajog, a
fájdalom nő, nem hoz enyhülést
a múló idő. Enyhíti hiányod, ha
álmainkban látunk. Tizenhárom
éve, hogy rászállt szívünkre a
bánat, nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat.
KISS SÁNDOR, hirtelen elmentél,
egy perc alatt. Számunkra csak a
döbbenet s a fájdalom maradt.
Kicsordul könnyünk a sírodnál,
mélységes fájdalom, hogy hat
hete távoztál. A búcsúszó, mit
nem mondtál ki, elmaradt. Nehéz
az életet élni nélkületek. Az ész
megérti, de a szív nem. Hulló
könnyekkel áll Rita és Rudika sírotok mellett. (6032)
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szerették. (6037-I)

Az idő múlhat, telnek az évek, de

szívünkben örökre megmarad

emléked.

Fájó szívvel emlékezünk a nyárádszentbenedeki özv. MORÉH

GYÖRGYNÉRE

szül.

MORÉH

ERZSÉBET halálának 12. évfor-

dulóján. Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes! Szerettei.
(6049)

A Népújság hirdetési irodájában felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai HARGITA NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi HÁROMSZÉKBE
és az aradi NYUGATI JELENBE.

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett gyermek, apa,
nagyapa, testvér, rokon, jó
barát,
ifj. ZÖLD FERENC
(Öcsi)
2018. január 4-én elhunyt rövid,
de türelemmel viselt fájdalommal. Temetése 2018. január 6án 11 órai kezdettel lesz a
katolikus temető felső kápolnájából.
A gyászoló család. (6033-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, rokon, jó szomszéd,
jó barát, ismerős, a brassói
születésű
CZELLECZ JENŐ
életének 92. évében 2018. január 4-én csendesen megpihent. Temetése január 9-én,
kedden 14 órakor lesz a marosvásárhelyi katolikus temetőben, evangélikus szertartás
szerint. Nyugodjék békében!
Lánya, Enikő, unokája, Klió és
veje, Sándor. (6048-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak SZÉKELY
MÁRIA-MAGDOLNA
elhunyta
alkalmából. Id. Banga János, ifj.
Banga János és családjuk.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! (6035-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ŐRZŐ-VÉDŐ CÉG alkalmaz DISZPÉCSEREKET. Tel. 0733-008-775. (19695)
FOGTECHNIKAI LABORBA KOLLÉGÁT alkalmazok modelláló és kidolgozó munkakörbe, akár kezdőket is. Oklevél kötelező. Tel. 0723-499-787. (5964-I)
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz műanyag-feldolgozásban, -fröccsöntésben és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; tapasztalattal rendelkező SZERSZÁMLAKATOST; számvezérlésű marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött
darabok (gyártási folyamatban levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. szám alatt lehet benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es
telefonszámon. (sz.-I)
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Siletina Impex Kft. – Helyi Közszállítási Rt. Társulás
Marosvásárhely, Béga utca 2. szám,
telefon 040-365-269-077

A nyugdíjasok január 15-től válthatják ki a buszbérletet

Az 55 éven felüli marosvásárhelyi nyugdíjasok tudomására hozzuk, hogy a 2017-ben
kibocsátott autóbuszbérletek 2018. január 31-ig érvényesek. Az új ingyenes bérleteket január 15-étől lehet igényelni. Azon 55 éven felüli nyugdíjasok, akik ingyenes autóbuszbérletet szeretnének kiváltani, személyesen tehetik meg a következő iratokkal:
– a 2017. decemberi (csak ez elfogadott) nyugdíjszelvény (eredeti és másolat)
– személyazonossági igazolvány vagy kártya (eredeti és másolat)
– egy nemrég készült 3 x 4 cm-es igazolvány típusú fénykép – csak azoknak, akik először
igényelnek bérletet
– 5 (öt) lej – a nyomtatvány ellenértéke
A bérlet átvételét aláírással kell igazolni. A bérlettulajdonosok adják meg a telefonszámukat, hogy szükség esetén a közszállítási vállalat minél előbb felvehesse velük a kapcsolatot.
A bérleteket az autóbuszjegyeket forgalmazó jegyirodáknál lehet kiváltani:
1. A közszállítási vállalat székhelyén, a Béga utca 2. szám alatt.
2. A főtéren (a régi jegypénztárnál)
3. Tudor Vladimirescu negyedben
4. 1848-as úton (Kövesdomb)
5. A megyei kórháznál levő jegyirodánál
6. A Panovban (Bolgárok tere)
7. Az Európa üzletkomplexumnál (Auchan)
A zsúfoltság elkerüléséért arra kérjük a nyugdíjasokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli
jegyirodáknál váltsák ki a bérleteket.
Az igazgatótanács

