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Egy napra Nyárádszereda lett az ország közepe

Megosztják a tudást a virágtermesztők

Vincze László
átmenetei

Jelképes átmenetekre gondolunk természetesen, ezt a marosvásárhelyi
Bernády Házban nyilván egyből érzékelte az a sok látogató, aki az elmúlt
napokban, hetekben megnézte a Debrecen vonzáskörében, Sárándon élő
grafikusművész Átmenetek című kiállítását.

Több mint százféle virágot állított ki csütörtökön a Fariker

Csütörtökön a nyárádszeredai Fariker cég ismét nagyszabású virágbemutatót és
szakmai ismertetőt tartott,
amelyre az ország számos
pontjáról érkeztek érdeklődők.

Gligor Róbert László

A virág-szaporítóanyagok előállításával és forgalmazásával foglalkozó nyárádmenti cég többször is
rendezett már kiállításokat, de országos szintűt csak a tavaly, ezt
pedig folytatta az idén is – mondta
el Szabó Aranka adminisztrátor,
miközben a cég udvarán kiállított
több mint százféle virág pompáza-

tos összképében gyönyörködtünk.
Ezeket szinte mind a cég termelte,
egyedül a hortenziát nem, azt
német piacról vásárolták – teszi
hozzá.
A cég erre a napra az országban
levő ügyfeleit hívta meg, hogy egyrészt magát, másrészt a termékeket
népszerűsítse, ismertesse az újdon-

Fotó: Gligor Róbert László

ságokat, az új technológiákat, bemutasson új virágfajtákat, hogy az
ügyfelek is tanuljanak, fejlődjenek,
esetenként kicseréljenek egyes virágfajtákat. Egyszóval szeretnék átadni mindazt a tapasztalatot is, amit
nemrég egy hollandiai látogatáson
szereztek.
(Folytatás a 2. oldalon)

KOCKÁZATI TÉNYEZŐ

____________3.
Nyolc hazai
városban szervezték
meg a 22. Európai
Film Fesztiválját
Az idei fesztivál a nyolc városban öszszesen 18 termet és vetítési helyszínt
biztosított, ezek közül mintegy premierként három szabadtérit is: Bukarestben a Román Irodalmi Múzeumnál és
a Balassi Intézetnél, míg Temesváron
a Capitol-kertben.

____________4.
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A Nap kel
5 óra 29 perckor,
lenyugszik
21 óra 19 perckor.
Az év 174. napja,
hátravan 191 nap.

IDŐJÁRÁS

Záporeső, zivatar
Hőmérséklet:
max. 180C
min. 8 0C

Megosztják a tudást a virágtermesztők

Ma ZOLTÁN, SZIDÓNIA
holnap IVÁN napja.
IVÁN: lehet a Jovanosból keletkezett Ivanos rövidülése, vagy az
orosz Iván átvétele. Mindkét esetben a név a Jánosból ered, amelynek jelentése: Isten kegyelme, vagy
Isten kegyelmes.
VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. június 22.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,6695
4,0518
1,4333

Romániának kémkedett?
1 g ARANY

164,6160

Egy moszkvai bíróság elrendelte Carina Ţurcan (a név
orosz változata szerint Karina Curkan) előzetes letartóztatását. Azzal vádolják, hogy a román hírszerzésnek
kémkedett – közölték orosz hírügynökségek.

Hivatalosan meg nem erősített források szerint Carina Ţurcan
vélhetően az Inter RAO elnevezésű orosz állami energetikai vállalat egyik igazgatósági tagja, aki szerdán panaszt nyújtott be a letartóztatása ellen, és tagadja a vádat. Panaszát a bíróság jövő hét
csütörtökén vitatja meg.
A titkosan kezelt ügy vádlottjának személyazonosságát hivatalosan nem erősítették meg. A cégnél annyit közöltek, hogy a vezető
„szabadságon van”.
Az Interfax hírügynökség informátora rámutatott, hogy a román
kémszolgálat szoros együttműködést folytat az amerikai Központi
Hírszerző Ügynökséggel (CIA). A Kommerszant című lap szerint
a nőt hosszas megfigyelés után vette őrizetbe pénteken a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB). A TASZSZ hírügynökséget úgy
tájékoztatták, hogy Ţurcan két évvel ezelőtt mondott le moldovai
állampolgárságáról az orosz felvételének javára.
A TASZSZ közlése szerint Teodor Meleşcanu román külügyminiszter közölte, hogy Bukarest szükség esetén kész konzuli segítséget nyújtani Ţurcannak.
Az Inter RAO vállalatnál dolgozó Ţurcan több jelentős ukrajnai,
moldovai, romániai és törökországi energiaprojekt fontos részese
volt.
Ha a vádlottra rábizonyítják a bűnösséget, tíztől húsz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. Az ügy egyik furcsasága, hogy
kémkedéssel az orosz törvények értelmében csakis külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek vádolhatók meg, orosz állampolgárt viszont ilyen esetekben államtitok kiszolgáltatása vagy
hazaárulás címén vonhatnak felelősségre. Vagyis a jelentésekből
nem derül ki egyértelműen, hogy milyen állampolgárságú a vádlott. (MTI)

A százéves Ráduly Bélát köszöntötték

(Folytatás az 1. oldalról)
Népszerűsítik a jó alapanyagokat
Nem kis pénz és nem kevés idő
szükséges egy ilyen rendezvény
megszervezéséhez, már a tavasszal
elkezdték az előkészületeket, és az
udvaron található, vásárral egybekötött kiállítás berendezése is napokat
vett igénybe. Nem sok ilyen rendezvény van az országban, ezért aki
meghívót kap, az általában el is jön,
tanul és megszívleli a jó tanácsokat.
A Fariker tizenhárom holland, dán,
német és litván céggel működik
együtt, az országban is nagyon sok
ügyfele van (bár ennek számát nem
árulhatják el). Az utóbbi időszakban
óriási forgalomnövekedést értek el,
nemrég újabb két személyt kellett alkalmazniuk, hiszen nagyon felkapott
lett a virág. A cég alapvetően cserepes virágokkal foglalkozik, de az
utóbbi időben a vágott virágok is előtérbe kerültek, jelesen a liziántusz,
hiszen a Kárpátokon túli területeken
igen kedvelt virág lett, sokan kezdik
termelni Bukarest környékén, ezért a
liziántuszdugványok forgalmazására
is odafigyelnek – például a legutóbbi

életútra utalva Osho vallási vezetőt idézte,
megjegyezve, hogy az élet állandóan változik, és minél változatosabb az élet, annál bőségesebbé válhat, ugyanakkor rendkívüli
meglepetéseket is tartogathat.
golandó az ötvenévnyi folyamatos, pihenőRáduly Béla bácsi az ünneplő tömeg társzabadság nélküli munka – fűzik hozzá a saságában csekély segítséget vett igénybe,
jelen lévő családtagok. A tisztes kort megért
házaspárnak három gyermeke született, hat
unokájuk pedig már dédunokákkal is megörvendeztette őket. Ráduly Béla inaséveit követően három testvérével közösen először
Baróton nyitott üzletet, majd az egykori titkosszolgálat zaklatásai elől az ország tizenegy településén élt, abban reménykedve,
hogy megszűnik a kuláklistára kerülése miatti zaklatássorozat. Közben szolgált a román
és a magyar hadseregben is. Hatvanhat éve,
nősülését követően, Marosvásárhelyen él.
Az ünnepelt megköszönte a szép és nívós
rendezvényt, arra kérve a Jóistent, hogy mindenkit segítsen meg. A hosszú élet titkáról
kérdezve, a korához képest jó egészségnek és
fizikai erőnlétnek örvendő ünnepelt a Madách Imre „Ember, küzdj és bízva bízzál”
idézettel válaszolt, kiegészítve: imádkozzál
és dolgozzál! Nagy Zsigmond alprefektus a
szépkorú ünnepelt által megjárt küzdelmes

Ledolgozott fél évszázad

A százesztendős Ráduly Bélát köszöntötték csütörtökön a prefektusi hivatalban. Centenáriumnyi élet címmel
szervezi idén a Belügyminisztérium a
kötelékébe tartozó intézmények
révén az országban élő százéves személyek ünnepélyes felköszöntését és
kitüntetését, amely az egyesülés századik évfordulója keretében sorra kerülő idei események sorát gazdagítja.

Szer Pálosy Piroska

Nagy Zsigmond alprefektus ünnepi beszédében röviden ismertette az 1918. november 12-én a Kovászna megyei Baróton
született Ráduly Béla életútját, aki egy tizenegy gyermekes család hetedik gyermekeként látta meg a napvilágot, és az élete
során sokféle megpróbáltatásban volt
része.
Feleségével, a tanítóképzőt végzett 92 éves
Ráduly (született Fábián) Annával 66 éve
élnek boldog házasságban, és nem elhanya-

Indagra kiállításon a cég standját látogatók 80 százaléka ezt a virágot kereste. Ennek a virágnak a termesztési
technológiáját mutatta be a cég ezen
a napon az ügyfeleknek, de eljött a
Sakata szaporítanyag-előállító cég
dániai és a Pindstrup tőzegforgalmazó délkelet-európai képviselője is,
hogy a termékeiket népszerűsítsék,
hiszen igen fontos, hogy a virág termesztése során nagyon jó alapanyagokat használjunk.
Hasznos a folyamatos tanulás
A csütörtöki rendezvényen nem tudott minden meghívott jelen lenni, 60
személy érkezett, a résztvevők fele
nyárádszeredai, a többiek az ország
számos pontjáról, Temesvártól Jászvásárig és a déli megyékből is – tudtuk meg. A Seredava céget képviselő
karácsonykői Cezar Dinescu a Fariker
ügyfele, és mindig örül, ha olyan rendezvényre kapnak meghívót, ahol új
technológiákat ismerhetnek meg. Mint
minden termelő, ők is több beszállítóval állnak kapcsolatban, ezek egy
része szervez ilyen bemutatókat. Így
vett már részt hazai és külföldi rendezvényeken is, mert úgy véli, ha

nem tudják, mi történik ezen a szakterületen és mik az újdonságok a piacon, nincs esélyük a fejlődésre és
minőséget termelni. Ugyanakkor
fontosnak tartja, hogy a cégek közvetlen és közeli kapcsolatot tartsanak
az ügyfelekkel, megismerjék az új
eljárásokat, módszereket, megoldásokat, mert így mindig elégedettek
lesznek. Ezért jött el a szeredai rendezvényre is.
A harasztkeréki Voniga Lászlóék
közel tíz éve foglalkoznak virágtermesztéssel. Azért fogadta el a meghívást, hogy megismerhesse a Fariker
által forgalmazott virágokat. A szakmai előadásokat is hasznosnak tartja,
mindig igyekszik ezeken jelen lenni.
Hasonlóan vélekedik a nyárádszeredai Kovács Sándor is: magántermelőként 15 éve foglalkozik
virágokkal, a megyében értékesíti
őket, s bár nem kívánja bővíteni a
gazdaságot, fontosnak tartja a közvetlen tanulást. Vannak dolgok,
amelyek után nem elég olvasni
vagy az interneten böngészni, azokat látni kell, beszélgetni kell róluk
a szakmabeliekkel.

míg Marosvásárhely első jelentős szecessziós
épületének második emeleti terméből gyalogolt le a márványoszlopok és lépcsőkarok organikus formái között a lépcsőforduló
ablakainak sejtelmes ragyogásában. Bernády
épülete előtt újabb csoportképeket készítettek
az ünnepségre egybegyűltek.

Fotó: Nagy Tibor
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Kányádi Sándor

Távolodóban

távolra még ellát a szem
de a közeli apróságok
már a betűk is megkívánnak
félkarnyújtásnyi távolságot

és ködösül a távol is
heggyel az ég egybemosódik
és kezded el-elhagyogatni
fontosnak vélt vinnivalóid

süllyedőben emelkedőben
látod a foszló láthatárt is
osztogasd szét amid maradt
ingyen is átvisz ha ki átvisz

s hátra ne nézz kiket szeretsz
a maguk útján nem utánad
mendegélnek akaszd a fára
üresen maradt tarisznyádat

Vincze László átmenetei

Nagy Miklós Kund

Jelképes átmenetekre gondolunk természetesen, ezt a marosvásárhelyi Bernády Házban
nyilván egyből érzékelte az a sok látogató,
aki az elmúlt napokban, hetekben megnézte
a Debrecen vonzáskörében, Sárándon élő
grafikusművész Átmenetek című kiállítását.
Többségük arra is számított az elmúlt években kisebb-nagyobb szünetekkel megrendezett Vincze-tárlatok nyomán, hogy a
galériában valamilyen újdonság várja majd,
hiszen évtizedekkel korábban is nyilvánvaló
volt, hogy kísérletező kedve, alkotó nyugta-

Mellékletünket Vincze László alkotásaival illusztráltuk

lansága folytonos megújulásra ösztönzi a művészt, és ez a törekvése mit sem veszített intenzitásából, miután Vásárhelyről áttelepedett
az anyaországba. Ellenkezőleg, amint telt az
idő, és bővült a művészi eszköztára, úgy mutatta fel festőként, rajzolóként, metszetkészítőként, szobrászatban is jártas vizuális
művészként, könyvillusztrátorként, ötletes
könyvtervezőként újabb meg újabb arcait. A
mostani látványra talán mégsem gondolt a
közönség, lévén szó jubileumról, arról, hogy
60. születésnapja késztette az alkotót a pár
hónappal ezelőtti debreceni, illetve a jelenlegi
itthoni bemutatkozásra. Ilyen alkalmakkor

Fotó: Nagy Tibor

pedig többnyire visszatekintő válogatással rukkolnak
elő az ünnepeltek. Itt viszont
nyoma sincs ünnepélyeskedő
komolykodásnak.
Rendhagyó anyaghasználat,
szokatlan formájú, papírmasé képanyag, vegyes
technika és sajátos jelrendszer lepi meg első pillantásra a tárlatlátogatót, hogy
aztán egykettőre be is szippantsa a rokonszenvesen leegyszerűsített, lazaságában
is metaforikus, gondolattársító, -tömörítő, ironikusan
szellemes vinczei világba. A
festő grafikus a megnyitón
el is mondta azt, amiről a
képei tanúskodnak: sokat
számít ugyan, ami eddig
vele és a munkásságával történt, fontos a megtett pályaszakasz, de legalább annyira
hangsúlyos az is, hogy a hatodik évtizedébe lépve is
megőrizze frissességét, szellemi mozgékonyságát, béklyóktól mentes kreativitását.
A felmutatott mintegy félszáz új mű így próbálja tükrözni az életkorok, az

Fotó: Vajda György

alkotói korszakok közötti zavartalan átmenetet, múlt, jelen és jövő szerves összekapcsolódását, ötvöződését.
Rajzbeli játékosságával, könnyed, pasztelles színeivel, geometrikus vagy éppen formabontó
képkivágásai
társításával,
ütköztetésével, plasztikai változatosságával,
fogalomteremtő, üzenethordozó kusza vonalhálóival, karakterteremtő figuráival, a képcímek humoros telitalálataival derűt sugároz az
Átmenetek vidám együttese. Az alaphangot
az sem töri meg, hogy a bibliai időktől napjainkig az emberi jellem hiányosságaira, életünk
ellentmondásos
alaphelyzeteire,
gyarlóságainkra is ráismerhetünk a létrehozójuk által tréfásan zakkantnak nevezett képeken. Emberek, állatok, angyalok, ördögök,
égi és földi jelenségek, mítoszok és hétköznapi realitások, elvont fogalmak és lelkiállapotok, mosolyt kiváltó szójátékok öltenek
testet, fura, mégis rendkívül kifejező alakzatot a galéria falain. Szomszédok, barátok, rokonok, lovak és más kedves állatfajták
képezik le a papírmasék népességét, de találóbb talán, ha azt mondjuk, tükörbe néző,
gyarló önmagunk sorakozunk, öltözünk végtelen vonalakba, amelyekből bizonyára már
sosem tudunk kigabalyodni. „Jól összebogoztad, Istenem” – hangzik a cím az egyik kép
alatt. Vincze László is ezt csinálta velünk. És
milyen jól tette!
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Nyolc hazai városban szervezték meg a 22. Európai Film Fesztiválját

Az Európai Film Fesztiváljának eddigi
legátfogóbb és leggazdagabb kiadása
zárult nemrég az ország nyolc városában, kilencezernyi lélekszámú nézővel. Az európai kulturális örökség
évének égisze alatt szervezett 22.
szemlére május 7-e és 13-a között
Bukarestben, május 11-e és 13-a között Galacon, május 18-a és 20-a között Marosvásárhelyen, május 18-a és
20-a között Râmnicu Vâlceán, május
24-e és 27-e között Temesváron,
május 25-e és 27-e között Gyulafehérváron, június elseje és harmadika
között Jászvásáron, valamint Nagyszebenben került sor.

Kaáli Nagy Botond

Az idei fesztivál a nyolc városban összesen
18 termet és vetítési helyszínt biztosított,
ezek közül mintegy premierként három szabadtérit is: Bukarestben a Román Irodalmi
Múzeumnál és a Balassi Intézetnél, míg Temesváron a Capitol-kertben. Premierként
jegyzik a szervezők a galaci, vâlceai és gyulafehérvári rendezvényeket is, hiszen ezeken
a településeken eleddig még nem szervezték
meg a fesztivált.
Az idei szemlén 24 országból 64 filmes alkotást láthattak az érdeklődők, a vetítések
mellett pedig 24 kiegészítő programon is
részt vehetett a közönség – voltak találkozók
és kerekasztal-beszélgetések színművészekkel, filmes szakemberekkel, filmes nevelési
műhelymunkák, mozikoncertek. Bukarestben
és Temesváron neves filmes szakemberek,
szakújságírók, filmkritikusok is részt vettek
a szemlén, és segítették a közönséget az „Európa pulzusára való rátalálásban” azzal, hogy
meséltek az alkotásokról, válaszoltak a résztvevők kérdéseire, illetve bátorították őket a
kérdésfeltevésre. A szemlén részt vettek Va-

leriu Jereghi, Iglika Triffonova, Bálint Túri Márk, Jan
Gebert, Ioana Grigore, Fikret
Reyhan, Nikolai Volev, Iulia
Tătaru, Cristina Bezman színészek; Claudiu Bleonţ, Tamara Creţulescu, Maria Ploae,
Bogdan Iancu és Aytac Usun
rendezők; Vivi Drăgan-Vasile
és Michael Schindegger látványtervezők, Răzvan Dumitru (szociológus, kulturális
antropológus), Claudiu Crăciun (politológus), Michael
Bird (oknyomozó újságíró és
író), Ellie Buchdahl (British
Council Romania). A kerekasztal-beszélgetéseket Anca
Grădinariu, Benjamin Ribout,
Roxana Călinescu, Dan Mircea Duţă, Gabriela Filippi és
Marian Ţuţui moderálta. A felújított némafilmek vetítését az
Electric Brother és a Foley’Ala kísérte élőben. Az Európai Film Fesztiválja ez
évben is támogatta a CinEd és
Ileana Bîrsan által jegyzett nevelési programokat, amelyek
segítségével a fiatalok jobban
és könnyebben megértik a
filmművészet nyelvezetét. Az
idei szemle nyitógáláján Lucian Pintilie világhírű rendezőt kitüntette a Román Kulturális Intézet.
Amint azt a szervezők közleményében is
olvashatjuk, a 22. Európai Film Fesztiválja
hét különleges kategóriában is ajánlott filmeket a közönségnek: az Agora – a nők szerepe a
társadalomban keretében tíz, nők által készített, illetve jelentős női főhősöket felvonultató filmeket vetítettek. Az Arte kategóriában
az Arte csatorna által sugárzott dokumentum-

filmeket tekinthették meg. A LUX Film Prize
kategóriát az Európai Parlament támogatta,
ennek keretében a parlament legutóbbi LUX
filmdíjára várományos három alkotást mutatták be. A Moldox keretében Moldova Köztársaságból érkezett filmeket láthatott a
közönség, a FFE Classic kategóriában 14
klasszikus, felújított alkotást, a Közös front
kategóriában pedig az első világháború századik évfordulójára emlékező filmeket tekinthette meg a publikum. Végül, az Európa

pulzusa műsorajánlat öt olyan filmet tartalmazott, amelyek a jelenlegi legforróbb tematikákat boncolgatják: a migrációt, a
populizmust, a Brexitet.
Az Európai Film Fesztiválját a Román
Kulturális Intézet szervezte, az Európai Parlament tájékoztatási irodája és az Európai Bizottság képviselete támogatta az EUNIC
Románia égisze alatt, számos európai ország
külképviseletének és kulturális központjának
támogatásával.

Szentpéteri Áron rövidfilmje nyerte Tel-Avivban a nemzetközi diákfilmfesztivált

Magyar sikerrel zárult a június 10-e és
16-a között megrendezett rangos diákfilmfesztivál, amelyen huszonnyolc
ország negyvenhét alkotása közül a
budapesti Színház- és Filmművészeti
Egyetem hallgatója, Szentpéteri Áron
Láthatatlanul című filmje nyerte meg
a versengést.

Szentpéteri Áron rendezése a cannes-i
filmfesztiválon debütált a vizsgafilmek között: egy olyan találkozás története, amely az
emberi kapcsolatok bizonytalan és láthatatlan
határairól szól. „A legnyilvánvalóbb kérdéseken túl – mint például a viszonyulás a fogyatékkal élőkhöz, vagy hogy megpróbáljuk
vizualizálni egy vak ember érzékelését – sokkal jobban érdekeltek a történet univerzálisabb, emberi vonatkozásai. Vágyak,
szorongások, kíváncsiság, bizonytalanság,
mindaz, ami ugyanúgy működik, ha lát az
ember, és akkor is, ha nem” – nyilatkozta
filmjéről a forgatókönyvíró-rendező.
A magyar filmszakma izraeli elismertségét
jelzi, hogy a fesztivál díszvendége volt
Mundruczó Kornél, akinek három filmjét is

levetítették, és két mesterkurzust is tartott,
egyiket a Fehér Isten című film társ-forgatókönyvírójával és szintén díszvendégével,
Wéber Katával közösen. Mundruczó Kornél
elmondta, hogy nem először jár filmjeivel Izraelben, korábban helyi szakmai versenyeken

vett részt, és zsűrizett is Tel-Avivban, illetve
Jeruzsálemben.
A diákok nemzetközi versenyében két magyar alkotás indult, a győztes film mellett komoly elismerést aratott Freund Ádám Földiek
című műve is.

A diákfilmesek seregszemléjének zsűrielnöke, Mayan Cohen elmondta, hogy az ottani
egyetemen jól ismerik a magyar alkotókat és
munkásságukat, és fontosnak érezték meghívásukat és részvételüket a fesztiválon.
A tel-avivi magyar nagykövetség anyagilag is támogatta a művészek és alkotásaik eljutását a rendezvényre. Berényi László
kulturális attasé bejelentette, hogy a tel-avivi
magyar filmnapok felélesztését tervezik,
amely a kortárs magyar alkotások izraeli bemutatásának újabb fóruma lehet, és tovább
erősítheti a kultúra területén a kiváló gazdasági és politikai kapcsolatokat a két ország
között.
A filmes alkotást írta és rendezte Szentpéteri Áron, fényképezte Dévényi Zoltán, vágó:
Vághy Anna, sound design: Horváth Andor,
látvány: Ninausz Anna, jelmez: Rubi Anna.
Szereplők: Barkó Tamás, Józsa Bettina, Ladányi Jákob, Ócsváry Áron. Producerek:
Szentpéteri Áron, Mécs Mónika, Muhi András, koproducer: Muhi András Pires. Gyártó:
SZFE, Inforg M&M.
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Kányádi Sándor 1929–2018

Tájainkon – más minőségi elfoglaltság nem nagyon lévén – szinte mindenki szerette
olvasással elütni magányát. Aztán megváltozott a világ, véget ért a nyilvánvaló diktatúra,
világ körüli pályára állított minket a technika, az internet, és a különböző közösségi oldalak korában már nem „divat” az olvasás. Semmiképp sem úgy, mint egykoron. És mégis,
a világháló magyar oldalait napjainkban elárasztották a versek! Rengetegen tettek és
tesznek közzé méltán népszerű és kevésbé ismert verseket, olyan ismerősök osztják meg
kedvenc soraikat és saját gondolataikat, akikről nemigen gondoltuk volna, hogy szeretik,
ismerik a kortárs magyar költészetet. Legalábbis egy részét. És mindez egy ember halálának köszönhető.
Elhunyt Kányádi Sándor – olvashatjuk napok óta a média és közösségi média oldalain.
Számos méltó megemlékezés jelent meg róla, de a legméltóbb eme megemlékezések közül
mégis az, amikor emberek ezrei árasztják el a közösségi oldalakat Kányádi Sándor verseivel. Saját kedvenc verseikkel. Így búcsúznak. Így búcsúzunk. Mert Kányádi kissé olyan
volt számunkra, mint amilyen Petőfi lehetett volna százötven évvel ezelőtt, ha túléli. Mindenki ismerte a verseit, ezeken a sorokon nőttünk fel, ezeket olvastuk, ezeket hallgattuk,
ha a Kaláka-bakelitbe karcolt a tű. Kányádi élő volt, annyira élő, hogy természetesnek
tűnt: mindörökké élő is marad. Hogy neki nem árthat semmi sem, a Földön felejtette az,
aki a fák hegyén jár, itt hagyta nekünk őt, a nemzedékeken átívelő költőt, akinek nagysága
olyannyira egyértelmű volt, hogy már fel sem tűnt egyedisége, zsenialitása és az a ritka
képessége, amellyel megnyerte magának és a költészetnek még gyerekkorú, leendő olvasóit.
Ő volt talán az utolsó élő magyar költő, akinek verseit nemzedékek ismerték, szerették,
akik szó szerint felnőttek az évtizedeken átívelő sorokon és sorsokon. Legyünk büszkék
arra, hogy kortársai lehettünk!
(Knb.)

Az alábbiakban az MTI összefoglalóját olvashatják.
„Elment a legnagyobb. Isten Veled, Sándor Bátyám!” – búcsúzott az elhunyt szerzőtől Orbán Viktor miniszterelnök a
Facebook-oldalán.
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA)
közleményben emlékezett Kányádi Sándorra,
aki a köztestület rendes tagja volt. Mint fogalmaztak, organikusan alakuló költészetének legfontosabb üzenete a szülőföld
szeretetének a parancsa. »Az ív, amelyet költői pályájával megrajzolt, talán példa nélküli:
a 19. században gyökerező líra szinte észrevétlenül válik huszadik századivá, a falusi,
paraszti világ európai horizontúvá, egyetemessé; az egyszerű élménylíra bölcseleti, létfilozófiai költészetté« – hangsúlyozta az
MMA, amely saját halottjának tekinti Kányádi Sándort.
Kányádi Sándor igazi klasszikus volt,
olyan egyetemes nagy költő, aki a saját értékein túl egyfajta összefoglalója, megújítója
és továbbépítője volt a költészetnek – hangsúlyozta Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke, aki megkerülhetetlennek
nevezte Kányádi Sándort az irodalomtörténetben. Beszélt arról is, hogy a gyermekirodalom klasszikusának versein nemzedékek
nőttek fel. Mint mondta, az utolsó pillanatig
hatalmas, több nemzedéket felölelő rajongótábora volt, amelynek megalapozása még
olyan korban kezdődött el, amikor nem segítette a média a költészet népszerűsítését.
Kányádi Sándor nagyon fontos szerepet
játszott a Kaláka együttes életében, szinte
nincs nap, hogy ne játszanánk valahol megzenésített verseiből – mondta Gryllus Dániel,
a zenekar vezetője. A Kaláka, illetve Gryllus
Dániel zenéivel három olyan album született,
amelyen kizárólag Kányádi-versek hallhatók.
»Legyenek azok akár teljesen különböző alkalmak és rendezvények, Sándor bácsi ott

van velünk. Számunkra óriási veszteség lesz
a hiánya, mindig elmehettünk hozzá akár Budapestre, akár az erdélyi Nagygalambfalvára.
Bár verseket az utóbbi években már nem írt,
mert saját akaratából lezárta életművét, na-

gyon jókat beszélgettünk« – idézte fel a zenész.
Dávid Gyula kolozsvári irodalomtörténész
szerint Kányádi Sándor a verseiben »azt
mondta ki, amit mindnyájan éreztünk, csak-

hogy ő ki is merte és ki is tudta úgy mondani,
hogy az magas művészet volt«. Azt is felidézte, hogy nagy hangsúlyt fektetett az olvasókkal való személyes kapcsolat
kialakítására. Elmondta: sokszor vett részt
könyvbemutatókon, író-olvasó találkozókon
Kányádi Sándorral, aki mindig elvarázsolta a
közönséget. Szívesen mesélt gyermekközönségnek is, »mert tudta, hogy a jövő a gyerekek lelkében van, akiknek már ebben a
korban meg kell tanulniuk tisztán, szépen élni
és írni« – mondta Dávid Gyula.
H. Szabó Gyula, a Kriterion könyvkiadó
igazgatója azt hangsúlyozta, hogy eseménnyé
vált minden olyan rendezvény, amelyen
Kányádi Sándor is részt vett. Úgy vélte,
Kányádi Sándor az erdélyi szász és jiddis
népköltészeti fordításaival tudatosan próbálta
Erdély kulturális sokszínűségét felmutatni.
»Úgy érzem: a költészete értéke alapján odakerülhetett volna a Nobel-díj közelébe, csak
nem volt olyan lobbierő mögötte, mint mások
mögött. Nemcsak arra volt képes, hogy a romániai magyar költészet 1990 előtti ellenálló
korszakában a legfontosabb gondolatainkat
megszólaltassa, hanem képes volt átalakulni,
és az új körülmények között sem veszítette el

költői egyensúlyát, habitusát« – hangsúlyozta
H. Szabó Gyula.
Szabó T. Anna költő, műfordító a Kossuthdíjas szerzőre emlékezve kiemelte: Kányádi
Sándor nagy költő volt, és minden szavával,

Kányádi Sándor
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Fotó: MTI – Czimbal Gyula

Előhang

vannak vidékek gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül
szavak sarjadnak rétjein
gyopárként sziklás bércein
szavak kapaszkodnak szavak
véremmel rokon a patak
szívemben csörgedez csobog
télen hogy védjem befagyok
páncélom alatt cincogat
jeget-pengető hangokat
tavaszok nyarak őszeim
maradékaim s őseim
vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül

egész lényével élte és hirdette a magyar verset, a nyelv zenéjének gyógyító erejét és a félelem nélküli életet. »Tanító volt a szó
legnemesebb értelmében: a világ szinte minden magyar közösségéhez ellátogatott, a legkisebb falvakba és a legtávolabbi városokba
is elment, hogy eleven szavával, tréfáival és
szelíd példájával mutassa meg, hogy a kultúra nem luxus, hanem létszükséglet« – fogalmazott Szabó T. Anna.
Közleményben búcsúzott a költőtől a
Lehet Más a Politika (LMP) párt. »Kányádi
Sándor az egyetemes magyar kultúra egyik
legnemesebb követe volt, életműve példa
lehet minden magyar ember számára. Művein generációk nőttek föl, százezrek, ha nem
milliók szívták magukba az élet szeretetét,
tiszteletét és a közösséghez tartozás misztériumát« – hangsúlyozták.
Kányádi Sándor emlékére csütörtökön este
a Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM) emlékestet rendeztek, amelyen részt vett a Kaláka
együttes, Szentmártoni János, Mezey Katalin,
az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője,
Szabó T. Anna, Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója, valamint a költő más barátai, pályatársai és tisztelői.”
Támogatók:
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A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
a Youth Arts Projects – Learning Leadership Skills partnere

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház az
elmúlt napokban látta vendégül a Waterford Youth Arts (Írország) és Stella
Polaris Színház (Norvégia) képviselőit
a Youth Arts Projects – Learning Leadership Skills című projekt keretében
megtartott szakmai tanácskozáson.

A Youth Arts Projects – Learning Leadership Skills projekt célja a részt vevő intézmények szakmai tapasztalatainak művészeti
projektek általi cseréje, melyek segítségé-

vel hozzájárulhatnak a fiatalok személyiségének és szociális készségeinek fejlődéséhez.
Hat évvel ezelőtt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Liviu Rebreanu Társulata Guga
Junior elnevezéssel indította útjára középiskolásoknak szánt színházi projektjét. A program keretében a színház önkéntesei lettek a
saját korosztályuknak szánt ifjúsági előadások szereplői. Ilyen előadások voltak például
a Csillagporból lettünk, a Shoes és a Want,
melyek rendezője a skóciai Scott Johnston.

Ugyanazon program keretében készültek
még a Mondjunk igent (rendező: Rareş Budileanu) és Andreea Radu: Love is... (rendező:
Roxana Marian) című produkciók.
E sikeres előadások híre eljutott az írországi Waterford Youth Arts (WYA) szervezethez is, amely elsősorban a fiatalok
művészi készségeinek fejlesztésével foglalkozik.
A Waterford Youth Arts által előterjesztett
pályázat pozitív elbírálásban részesült az
Erasmus+ nemzetközi program keretében. A
projekt partnerei a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház és a norvégiai Stella Polaris Színház.
A három fél projektjeibe bevont fiatalok
mindegyike részt vesz egy olyan művészeti
tevékenységben, amelyet egy vagy több oktató támogat és irányít. A folyamatot dokumentálják, hogy később lérejöhessen belőle
egy gyakorlati útmutató. A projekt folyamán

azonosítják és fejlesztik a részt vevő fiatalok
vezetői készségét.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház projektje egy mini színházi társulat létrehozása,
amely által a fiatalok mind művészi, mind
menedzseri szinten kipróbálhatják magukat.
A fiatal színészeken kívül a projektben részt
vesz egy fiatal programirányító, egy műszaki
és egy arculati menedzser. A Nemzeti Színház munkatársainak irányítása alatt létrehoznak – és a vásárhelyi közönségnek
bemutatnak – egy devised theatre típusú előadást Laurenţiu Blaga rendezésében.
A Youth Arts Projects – Learning Leadership Skills projekt zárótevékenysége a három
partner közötti információ- és tapasztalatcsere, valamint egy új, hosszabb lefolyású
projekt előkészítése, melynek középpontjában a projektben részt vevő fiatal művészek
állnak.

Megjelent magyarul Bruce Dickinson önéletrajzi könyve

Megjelent magyarul Bruce Dickinsonnak, a heavy metál zene egyik óriása, az Iron Maiden frontemberének
önéletrajzi könyve. A Mire való ez a
gomb? című, 372 oldalas kötet a Trubadúr Kiadó gondozásában készült el, a
fordítás Pritz Péter műfordító, újságíró,
rádiós zenei szerkesztő munkája.
Az 59 éves Bruce Dickinson a
könyvben részletesen beszámol kalandos gyerekkoráról, az Iron Maiden felemelkedéséről, a vívás filozófiájáról, a
repülőgépek világáról és arról, miként
győzte le 2015-ben a rákot.
Paul Bruce Dickinson 1981-ben csatlakozott énekesként a legendás brit zenekarhoz, amely mellett sikeres
szólókarrierje is lett, eddig hat albummal. A zene világán kívül számos egyéb
területen is aktív: hivatásos pilóta, repülőgépipari céget vezet, motivációs
beszédeket tart, sört főz, regényeket és
forgatókönyveket ír, korábban vívóként
nemzetközi szinten versenyzett.
Minden idők egyik legsikeresebb
együttesének – amely 1975-ben alakult – lemezeiből eddig világszerte 90 millió példány fogyott el. Az Iron Maiden tizenhatodik stúdióalbuma 2015-ben jelent meg
Book of Souls címmel. Több mint kétezer koncertet adtak, legutóbb 2016-ban jártak
Magyarországon, akkor Sopron volt a helyszín, és idén is a VOLT Fesztivál nagyszínpadán koncerteznek június 28-án.

Az Iron Maiden saját, Jumbo 747-es turnéjáró repülőgépe, az Ed Force One. A gép kapitánya: Bruce Dickinson. Forrás: internet

Irodalmi titkárt keresnek

A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház állást hirdet irodalmi titkári munkakör betöltésére.
A Tamási Áron Színház szövegek írásával, szerkesztésével, közösségi oldalak kezelésével, sajtóval való kapcsolattartással foglalkozó kollégát alkalmaz meghatározott időre a következő évadtól
kezdődően.
Az álláshoz tartozó elvárások:
– kiváló írás- és kommunikációs képesség
– egyetemi végzettség
– pontosság, elkötelezettség, alázat.
Az állás betöltéséhez előnyt jelenthet – de nem kizáró ok – a szakirányú végzettség és a felsőfokú
román- és középfokú angolnyelv-tudás. Jelentkezni részletes önéletrajzzal és motivációs levéllel a
pr@tasz.ro címen lehet július 18-án éjfélig. További információkért hívják a 0734-010-935-ös telefonszámot – áll a színház által közzétett álláshirdetésben.
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A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

ADÁSVÉTEL

ELADÓ magánház egyedül az udvaron,
kereskedelmi helyiséggel, a Corvin
Mátyás tér 3. szám alatt. 95.000 euró.
Tel. 0365/880-506, 00-36-70-338-4085.
Közvetítő kizárva. (9227)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0754-498472. (9249-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0755-862175. (9249-I)
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159621. (6887-I)
ELADÓ 380 V-os kalapácsmalom,
traktormeghajtású kalapácsmalom, 185ös tárcsás kasza, 2-es váltóeke. Tel.
0743-860-354, 0745-404-666. (9214)

Focioktatás Marosvásárhelyen!

Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja
az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed!

Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak.

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0746-819-774. (9043)

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro.

ALKALMAZUNK hegesztőket, lakatosokat. Tel. 0766-519-187. (20169)

ZARÁNDOKLATOK

AUTOMATA mosógépeket javítok. Tel.
0755-825-502. (9245)

Kezdj el focizni még ma!

FATIMÁBA – október 9-13. – 900 lej és 480 euró.

SZENTFÖLDRE – október 23-27. – 1.150 lej - 500 euró.
Lelki vezető: T. Hajlák Attila-István.

Bővebb információ a 0742-698-166-os telefonszámon. (sz.-I)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (9180)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9049)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁROSI állás betöltésére. Ajánlunk: munkaszerződést meghatározatlan
időre, fix fizetést, teljesítményarányos bónuszokat és étkezési
jegyeket. Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel:
számítógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat
a cariere@renania.ro e-mail-címre, vagy hívjanak a 0372-759-230-as
telefonszámon. (62388-I)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT irodák takarítására heti 2 órás
munkaprogrammal. Tel. 0374-941-111, 0747-111-183. (9212-I)

A Hídvég utcai TAKARMÁNYBOLT alkalmaz FORGALMAZÓ
ÜGYNÖKÖT. B kategóriás hajtási kötelező, az állattechnikusi ismeretek előnyt jelentenek. Az önéletrajzot személyesen benyújthatják a
Hídvég
utca
25.
szám
alatt
vagy
elküldhetik
a
barsaprescom@yahoo.com e-mail-címre.(20281-I)

A NORDIN BÁR az Unic mellett, a November 7. negyedben, sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Csapatmunka, ösztönző fizetés. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-613-505-ös telefonszámon. (9240-I)

ALKALMAZUNK szakképzett, illetve szakképzetlen FÉRFI MUNKAERŐT tejfeldolgozó üzembe, illetve GÉPKEZELŐT műszaki ismeretekkel. Érdeklődni lehet a következő telefonszámon:
0773-316-377, 8-16 óra között. (sz.-I)
Marosvásárhelyen ŞTEFANIA javasasszony a
legnagyobb erővel bír. Paranormális képességei révén
segíteni tud, bármilyen problémája van. Leveszi a
rontást és az átkot, súlyosságuktól függetlenül, feloldja
a kötést. Szétvált párokat békít ki, egyetértést visz a
családba, összehozza a férjet, feleséget. Gyógymódot
ismer az impotenciára, alkoholizmusra, stresszre,
meddőségre, csontfájdalmakra, a megmagyarázhatatlan fejfájásra és egyéb betegségekre.
Köszönetnyilvánítás:
Ildikó hálás Ştefania asszonynak, mert férje visszatért
hozzá, miután elhagyta.
Hívja bizalommal Ştefania asszonyt, 100% garancia.
Tel. 0743-854-205. (Fizetett hirdetés: mp.)
A híres KLÁRA javasasszony segíteni tud Önnek abban,
hogy élete jóra forduljon.
Kötéseket, átkokat old fel, kibékíti a szétesett családokat,
cégeket ment meg a csődtől, sikert visz a házhoz és
nyereségessé teszi
a vállalkozást, segít epilepszia,
impotencia, alkoholizmus, fej- és csontfájás, psoriazis,
depresszió, álmatlanság esetén, továbbá segít, ha
megmagyarázhatatlan dolgok történnek az emberrel vagy
álmatlanság gyötri. Hívja bizalommal KLARA asszonyt, aki
megoldja problémáját, 100%-osan garantálva a sikert.
Köszönetnyilvánítások:
Rozália Dicsőből hálás Klara asszonynak, mert segített epilepsziás fiának, amikor
már minden reménnyel felhagytak; Attila Marosvásárhelyről köszöni, hogy ismét
együtt lehet feleségével, hosszú és szomorú távollét után; Márton Ákosfalváról az
alkoholizmusból és az impotenciából gyógyult ki a segítségével; Elena Régenből
hálás, hogy ismét sikeres az üzleti élete, Agneta Régenből hálás az átok
feloldásáért, Kelemen Marosvásárhelyről köszöni, hogy kigyógyult a
depresszióból; András Dicsőből hálás, mert ismét együtt van kedvesével.
Tel. 0755-270-381.
(Fizetett hirdetés: mp.)

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemezből, cserépből, teraszt fából; bármilyen
javítást
vállalunk.
15%
kedvezmény. Tel. 0758-639-258,
Csaba. (9178-I)
VÁLLALUNK: építkezési munkát, tetőjavítást, festést, cserépforgatást
stb. Nyugdíjasoknak kedvezmény.
Tel. 0721-156-971. (9042)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet
- 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal
- 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás
- 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 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
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorúan emlékezünk június
24-én a nyárádszeredai id.
BALLA LAJOSRA halálának évfordulóján. 23 év eltelt, de hiánya
pótolhatatlan. Nyugodjon békében! Szerettei. (9226)
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Fájó szívvel emlékezem június

24-én drága férjemre, SZŐCS

TIBORRA halálának 5. évforduló-

ján. Emléke legyen áldott, nyu-

galma

csendes!

Felesége,

Rózsika. (9267)

„Minden élet csak ennyi, az

ember akar valamit, építget, rakosgat,

törekszik

aztán vége!”

erre-arra…

(Wass

Albert)

Az öröklét valóságában építget

örökre immár 25 éve a maros-

szentgyörgyi GAZDA ANTAL, és

3 éve felesége, GAZDA ROZÁLIA

szül. Kilyén. Fájdalommal a lel-

künkben emlékezünk drága szü-

Megtört szívvel emlékezünk június 24-én SIMON SÁNDORRA
halálának harmadik évfordulóján.
Drága emléke szívünkben mindig
élni fog. Hiánya pótolhatatlan
számunkra. Szerető felesége,
leánya, fia és azok családja, valamint a rokonok, barátok, ismerősök. Nyugodjál békében! (9257-I)

Gondolj rám, kérj, mosolyogj
rám, szólíts.
Hangozzék a nevem házunkban,
ahogy mindig is
Hallható volt, ne árnyékolja be távolságtartó pátosz.
Az élet ma is olyan, mint volt, ma
sem más.
A fonalat nem vágta el semmi,
Miért lennék a gondolataidon
kívül…
Csak mert a szemed nem lát…
Nem vagyok messze, ne gondold.
Az út másik oldalán vagyok, lásd,
jól van minden.
Meg fogod találni a lelkemet és
benne
Egész letisztult szép gyöngéd
szeretetemet.
Kérlek, légy szíves… ha lehet, töröld le könnyeidet,
És ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.
(Szent Ágoston)

SZABÓ ELIZA
1911.01.22. – 2000.06.23.
Szívem mély fájdalmával emlékezem a világon a legjobb édesemre, a marosugrai SZABÓ
ELIZÁRA halálának 18. évfordulóján, és siratom, mert annyira
szeretem, és a síron túl is örökké
szeretem.
Emléke legyen áldott és nyugodjon békében! Szerető Rózsikád
Németországból. (v.-I)

leinkre. Szeretteik. Akik ismerték

és szerették őket, gondoljanak

rájuk kegyelettel. (9264)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
ROSKA ÉVA

65 éves korában, 2018. június

22-én elhunyt. Temetése 2018.

június 25-én, hétfőn 13 órakor

lesz a református temetőben.

Nyugodjon békében!

Búcsúznak testvérei. (9261-I)

Fájdalommal tudatjuk, hogy
id. BOB JÓZSEF

a Constructorul volt dolgozója

e hónap 19-én Budapesten el-

hunyt. Temetése július 10-én

Budapesten lesz. Emléke legyen áldott, nyugalma csen-

des!

Gyászoló testvérei, lánya és
családjuk. (9265-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte együttérzésünket fejez-

zük ki Mosó Istvánnak szeretett
ÉDESANYJA
szomorú

elvesztésének

pillanataiban.

Pisti,

Buba és családja Ausztriából.
(9258-I)
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Az előadói verseny döntője és Az alvajáró című
opera – két rendkívüli kulturális esemény szombaton,
június 23-án és vasárnap, június 24-én a Kultúrpalotában

A marosvásárhelyi Kultúrpalota nagyterme ma, június 23-án 20 órától és vasárnap, június 24-én
19 órától két rendkívüli kulturális esemény helyszíne lesz. Előbb a L ’Assoluta Virginia Zeani előadói
verseny döntőjét szervezik, a kisinyovi Serghei Lunchevici Filharmónia zenekarának és Cristian Sandu
karmester részvételével.
A másik – és egyben a Virginia Zeani fesztivál változatos programjának utolsó – rendezvénye Vincenzo Bellini Az alvajáró (La Sonnambula) című kétfelvonásos operája, Felice Romani dramaturgiájával. Ez a darab romániai ősbemutatója, amelyen közreműködik a kisinyovi Serghei Lunchevici
Filharmónia zenekara
– karmester Cristian
Sandu –, és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia,
karmester
Vasile Cazan. A szereposztás: Mirella Bunoaica (Amina), Marius
Boloş (Rodolfo), Ştefan
von Korch (Elvino),
Zemlényi Eszter (Lisa),
Slavis Besedin (Alessio),
Alexandra Laşiu (Teresa) és Szabó Levente
(Jegyző). A rendezői
koncepció Kürthy András munkája.
Kellemes kikapcsolódást, jó szórakozást
mindenkinek!
A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

ÖSSZEHÍVÓ

Marosvásárhely polgármesterének 2018. június 21-ei
2936-os számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják
össze a marosvásárhelyi tanácsot csütörtökön, június 28-án
14 órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő
NAPIRENDDEL:
1. Határozattervezet a marosvásárhelyi öregotthon szociális
szakszolgálat keretében működő tanácsadó testület összetételének
jóváhagyásáról.
2. Határozattervezet a szociális központ – éjszakai menhely szociális szakszolgálat szervezési és működési szabályzata módosításának jóváhagyásáról.
3. Határozattervezet a 2018. május 30-ai 161-es számú helyi tanácsi határozat kiegészítéséről és módosításáról, amely a „Marosvásárhely belvárosa – Győzelem tér – Rózsák tere – Petőfi Sándor
tér – Bernády György tér – Vár sétány MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt” tervpályázat megszervezésére vonatkozik.
4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról: Részletes városrendezési terv – helyszíntanulmány szuterénes, manzárdos családi ház felépítéséhez, telek bekerítésére,
Csángó utca, szám nélkül, tulajdonosok – haszonélvezők: Ciortea
Vasile-Andrei és Szőcs Emőke Szidónia.
5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
és helyi tanács 2018. július 13-15. között a magyarországi Bajára
utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
6. Határozattervezet az Aurel Persu Technológiai Líceum udvarán található 7 (hét) ingatlannak, épületnek Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából magántulajdonába való
átminősítéséről, a lebontás érdekében.
7. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi dokumentáció (DALI
szakasz) és a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról, beleértve
a javasolt beruházás vázlatos leírását tartalmazó mellékletet, a
„Népművészeti és Mesterségek Iskolája műhelyeinek teljes felújítása és korszerűsítése – Gheorghe Şincai Technológiai Líceum” beruházásra vonatkozóan, a 2014-2020 közötti POR (Regionális
Operatív Program) 4-es főtengelyének, 4.4-es beruházási prioritásnak, 4.5-ös célberuházáson (A munkaerőpiac szempontjából fontos
oktatási infrastruktúra minőségi növelése) keresztül.
8. Határozattervezet a „Vendéglőterasz kilátóval a somostetői
amfiteátrum környékén, a kapcsolódó projektekkel” megvalósíthatósági tanulmány műszaki-pénzügyi mutatóinak elfogadásáról.
9. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Mátyás király tér 2.
szám alatt található 67 négyzetméteres telek átminősítéséről Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából a magántulajdonába.
10. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen, az Alma utcában
levő szám nélküli 819 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a Jako Prest Serv Kft.-től.
11. Határozattervezet egy 8 négyzetméteres marosvásárhelyi
telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába
Bogdan Ioan Cristiantól.
12. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu utcában levő szám nélküli 2263 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a Maco
Construct Kft.-től.
13. Határozattervezet az 1918. December 1. út 59. szám alatti 30as lakrészhez tartozó 788 négyzetméteres telek 20,13 négyzetméteres része Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába
tartozásának megállapításáról és betelekeléséről.
14. Határozattervezet a Béke utca 36. szám alatti telek 145 négyzetméteres területének Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába tartozásának megállapításáról és betelekeléséről.
15. Határozattervezet a 2017. június 29-ei 204-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely bizonyos előírásokat tartalmazott a Béke utca 2. szám alatti ingatlan telekkönyvi
bejegyzéseire vonatkozóan, Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába.
16. Határozattervezet a marosvásárhelyi Vár sétány évszázados
nyugati ostorfák (Celtis occidentalis) által szegélyezett sétányának
helyi érdekeltségű védett természeti területté nyilvánításáról, kulturális és természetvédelmi szempontok alapján.
17. Határozattervezet a 2014. január 30-ai 1-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely Marosvásárhely helyi hirdetési szabályzatának elfogadására vonatkozik.
18. Határozattervezet az 1996. november 28-ai 60-as számú helyi
tanácsi határozat kiegészítéséről, amely a város belvárosának vasárnaponként a közúti forgalom előtti lezárására vonatkozik.
19. Határozattervezet a „Kerékpárparkoló létrehozása a
MOGYE bentlakásoknál” elnevezésű megvalósítás jóváhagyásáról.
20. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási-területi
egység polgármesterének szakapparátusa szervezeti felépítésének
és aktuális munkaköreinek elfogadásáról.
21. Határozattervezet pénzösszegek jóváhagyásáról a 2018 második félévében esedékes sporttevékenységek támogatására.
22. Határozattervezet anyagi támogatás jóváhagyásáról az oktatási intézmények tevékenységei számára a 2018 második félévére
vonatkozó projektverseny alapján.
23. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia ötletpályázat megszervezéséről.
Dr. Dorin Florea polgármester

