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Harminc kerekes szék kórházaknak és civil szervezeteknek

Értékes adomány
a Rotary Téka Klub jóvoltából
Libákra
végzetes hétvége!

Ilyenkor nemcsak szerencsét hoz(hat)
az elfogyasztott liba, de meg is kell
büntetni a szárnyasokat, amiért – a legenda szerint – gágogásukkal elárulták az ókori római katonát, aki így a
libaólból a püspöki székbe került.

____________2.
A halhatatlan
végtelenben

Bárd Oszkárnak, a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom legtermékenyebb képviselőjének életét,
művészetének kezdeteit, kibontakozását, majd az öngyilkossághoz vezető
tragikus eseményeket következetes
„irodalmi detektívmunka” nyomán Murvai László vette számba.

Igen értékes adományt kapott a napokban három civil szervezet, valamint a Maros megyei sürgősségi, illetve a klinikai
kórház a marosvásárhelyi Rotary Téka Klub jóvoltából. A tavalyi jótékonysági bál bevételéből 30 kerekes széket adományoztak a rászoruló betegek segítése végett. Az egy hét
múlva tartandó idei bál bevételét szintén nemes célra fordítják: mintegy ötszáz vidéki gyereket részesítenének ingyenes
szemvizsgálatban.

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor

Karácsony Erdei Etel, a marosvásárhelyi Rotary Téka Klub idén nyáron leköszönt elnöke az ünnepélyes átadás után lapunknak elmondta:
minden évben szerveznek egy bált, amelynek a bevételét jótékonysági
célokra fordítják. A tavalyi bál célkitűzése az volt, hogy harminc kerekes
széket vásároljanak. Ez valójában egy országos projekt része, amit az
egyik amerikai Rotary szervezettel közösen sikerült kivitelezni. Országszerte 285 kerekes széket szereztek be.
A marosvásárhelyi Rotary Téka Klub által vásárolt székeket igyekeztek úgy elosztani, hogy tényleg oda kerüljenek, ahol a legnagyobb
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Szembenézve
Pataky Etelkával

A festőnő, akivel egykori „osztályellenségként” csúnyán elbánt a történelem,
pontosabban az elnyomó hatalom
nem hagyta, hogy kiaknázatlanul maradjon a tehetsége, de teljes kibontakoztatását már ellehetetlenítették, a
diktatúra tiltásokkal igyekezett „elhallgattatni”.

____________5.
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A Nap kel
7 óra 16 perckor,
lenyugszik
16 óra 55 perckor.
Az év 314. napja,
hátravan 51 nap.

Ma RÉKA,
holnap MÁRTON napja.
MÁRTON: latin eredetű, jelentése:
Mars istenhez hasonlóan bátor.
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lehűlés várható
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Hőmérséklet:
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Nyertes pályázó
Vajdaszentiványon
1 g ARANY

Jó pár vajdaszentiványi porta
udvarán látni korszerű, vadonatúj mezőgazdasági gépeket. A
helybéliek közül többen pályáztak a Pro Economica Alapítvány
által kiírt Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési program támogatására, és aki élt a
lehetőséggel, a nyár elején meg
is kapta az igényelt felszerelést.
Molnár Ödön egy tárcsával és
egy kombinátorral (több műveletet egy menetben végző magágykészítő gép) gazdagodott.
– Az új gépekkel könnyebb és
hatékonyabb a földművelés, és
kevesebb üzemanyagot fogyasztok – sorolta az előnyöket
a gazdálkodó, aki jelenleg 25
hektár földterülettel rendelkezik. 1991-ben nyolc hektárt kapott vissza, azt sikerült az elmúlt
27 év alatt több mint a három-

4,6588
4,1063
1,4498

160,9068

szorosára növelni. Hazai gyártású traktorral kezdte a munkát,
aztán, ahogy fejlődött a gazdaság, külföldi gépekre is futotta.
– Búzát és kukoricát termesztek. A kukoricát Maros megyei
kereskedők és farmerek veszik
meg, egy tyúkfarmnak is szoktam eladni. A búzát a pékségben
hasznosítom, amelyet a testvéremmel, Istvánnal 1999 óta működtetünk – mondta Molnár
Ödön, majd azt is megjegyezte,
a községben egy vállalkozó egy
új malmot indít be, ez nekik is
nagy segítség lesz, eddig
ugyanis Koronkán őröltették a
búzát. A pékségben készült kenyeret és péksüteményeket Molnárék a helyi üzletekben, illetve
a környező településeken és
Marosvásárhelyen értékesítik.
(nszi)

Értékes adomány
a Rotary Téka Klub jóvoltából

(Folytatás az 1. oldalról)
szükség van rájuk. Vadonatúj tolószékeket juttattak tehát három civil szervezetnek: a Hifa Egyesületnek, a
Bethlen Alapítványnak, valamint a
Máltai Szeretetszolgálatnak, de emellett a Maros Megyei Klinikai Kórház,
illetve a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház egyes részlegeinek, ahol a
leginkább hiányoztak a betegek szállításában elengedhetetlen kellékek. A
klinikai kórház esetében a tüdő-, valamint az onkológiai részlegeknek
adományoztak kerekes székeket, a
sürgőségi kórház esetében pedig az
idegsebészet, a belgyógyászati részleg, és a szív- és érrendszeri rehabilitációs klinikának juttattak székeket.
Karácsony Erdei Etel rámutatott,
azért döntöttek úgy, hogy a tavalyi
bál bevételét erre a célra fordítják,
mivel egyrészt adott volt a lehetőség
az országos projekt keretében, másrészt pedig a klub tagjai közül többen
is megtapasztalták, hogy a kórházi ellátás során gyakran órákig kell várni,
amíg kerül egy kerekes szék, amivel
szükség esetén vizsgálatra elvihetik a
beutalt beteget.
Ugyanakkor köztudott, hogy nagyon sok magánszemély nem tudja
megengedni magának, hogy beszerezzen egy kerekes széket, ha valamilyen okból kifolyólag ideiglenesen
vagy hosszú távon tolószékbe kényszerül, és általában a civil szervezetekhez fordulnak segítségért, ezért
fontos, hogy legyenek náluk készleten kerekes székek, amelyekkel kisegíthetik a bajbajutottakat.
– Tartjuk a kapcsolatot a civil szervezetekkel, és jelezték, hogy kevés a

Libákra végzetes hétvége!

Sok gágogó jószág juthat
késélre a hét végén, ugyanis
az egyik legjelesebb őszi
napot és egyik legkedveltebb
szentet ünnepli a magyar
nyelvterület: Szent Mártont.
Ilyenkor nemcsak szerencsét
hoz(hat) az elfogyasztott liba,
de meg is kell büntetni a szárnyasokat, amiért – a legenda
szerint – gágogásukkal elárulták az ókori római katonát, aki így a libaólból a
püspöki székbe került.

A hagyomány szerint Szent Márton napját evéssel, ivással, jókedvvel kell eltölteni, hiszen ezzel
egyrészt előidézzük, hogy a következő évben is bőven legyen mit fogyasztani, másrészt megünnepeljük
a sikeres mezőgazdasági évet.
A Márton-nap a negyvennapos
karácsonyi böjtöt megelőző utolsó
nap, amikor megengedett a jóízű és
gazdag falatozás, az újbor megkóstolása. Ehhez kapcsolódnak az országszerte megrendezésre kerülő
Márton-napi vigasságok és mulatságok. A néphiedelem szerint ezen
a napon libát kell enni, ugyanis „aki
Márton-napon libát nem eszik,
egész éven át éhezik”. A tipikus
Márton-napi ételek tehát a libafogások, így például libaleves, de főként
a libasült párolt káposztával és
krumplival.
Ma már elterjedt, hogy az éttermek november közepén külön Márton-napi étlappal várják a

libafinomságok kedvelőit, sőt egyre
több helyen a naphoz kapcsolódó
mulatságokat is szerveznek. Nincs
ez másként környezetünkben sem,
a finomságok és a mulatság kedvelőit ezúttal is várják a vendéglátó

rendelkezésre álló szék, viszont nagy
az igény, ezért döntöttünk úgy, hogy
támogatjuk őket – tette hozzá a korábbi elnök.
Mint mondta, az idei jótékonysági
bált november 17-én, jövő szombaton szervezik meg, és ennek a bevételét is igen nemes célra fordítják
majd: szeretnék megvizsgálni főként
a Vásárhely környékén lévő vidéki
településeken élő gyerekek látását. A
tervek szerint mintegy 500 gyerek részesülne ingyenes szemvizsgálatban,

egységek. Marosvásárhely szomszédságában a Koronka Panzió
szervez idén Márton-napi lakomát,
ahová szombaton este 6 órára várja
vendégeit. A jó hangulatról Jakab
Attila prímás és Imreh Szilárd gon-

Nyárádszentmártonban minden évben élő libát vihet haza a szerencsés tombolázó

doskodnak,
vendégművészként
Miklós Szilvia és Szilágyi Sándor
nótázik. A részvételhez előzetes
helyfoglalás szükséges.
A marosugrai Haller Kastélyszálló is hagyományőrző Mártonnapi bált szervez szombat este 7
órától. A rendezvény részeként idén
is Márton-napi finomságokat szol-

Fotó: Gligor Róbert László/archív

Fotó: Nagy Tibor

akikről pedig kiderül, hogy szükségük van szemüvegre, viszont az elkészíttetésével járó költségeket nem
tudja felvállalni a családjuk, azoknak
ingyenesen szemüveget is biztosítanának.
Úgy érzik, erre nagy szükség van,
ugyanis az eddigi felmérések alapján
a gyerekek mintegy ötven százaléka
látásproblémákkal küszködik, amihez a számítógép, tablet egyre szélesebb körű használata nagyban
hozzájárul.

gálnak fel, s a libából készített ételek választéka mellett a helyi pincészetek
újborkínálatából
is
válogathatnak a vendégek. A háromfogásos menüsor 120 lejbe
kerül személyenként, zenél Ábrám
Tibor és zenekara. Itt is telefonon
lehet helyet foglalni a rendezvényre. Akinek nem megfelelő a
szombat este, az vasárnap is betérhet a kastélyszállóba egy Mártonnapi családi ebédre, amikor ízletes
libahúsos fogásokból összeállított
menüsorral kedveskednek a vendégeknek.
Akinek nincs lehetősége az éttermi vendégeskedésre, annak a falusi
mulatságok
hangulatát
ajánlhatjuk. Nyárádszentmártonban
vasárnap immár huszonharmadik
alkalommal emlékeznek meg a település védőszentjéről, és az unitárius templomban tartandó ünnepi
istentisztelet után itt is vendégségre
várja az egyházközség a helyieket
és a vendégeket. Ilyenkor az unitárius ház udvarán kaláccsal, zsíros
kenyérrel és lilahagymával rakják
meg az asztalokat, és előkerül már
az újbor is, s az őszi időre való tekintettel teát és pálinkát is kínálnak
a falnivaló mellé. Nem hiányozhatnak a muzsikusok sem, hogy a bor
megkóstolása után a nótakedvelők
se unatkozzanak. Sok sorsjegy is
gazdára lel, e napon sok mindent
lehet nyerni: libazsírt, frissen sült
házi kenyeret, kalácsot, sütőtököt,
bort, libákkal ékesített tárgyakat
lehet hazavinni, és természetesen
nem marad el a megszokott fődíj,
egy valódi liba sem. (gligor)

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND
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Nagy Attila

Játszom

A Kert a Kert a Kert
A dombról völgybe lejt
Költői Sarok az ácsolt asztal
Ahol engem a Vers tapasztal

Kibont bezár és újra megró
Száll felettem rigó holló
Bagoly mereszti nagy szemét
Mintha szólna most már elég
Győzedelmes élet-tánc.... Károly-Zöld Gyöngyi textiles grafikája

A tőzike a tőzike
Harangoz – ott fenn őzike
Legeli ami megmaradt
A Kert felett a Kert alatt

Becsukom elírt jegyzetem
Tovább magamban jegyzetelem
Ki volt mi volt és szólt-e hozzám
Kvantumok s illat hullámhosszán

*A költő Égi tócsa, földi sár című új verskötetét, a Lector
Kiadó friss kiadványát november 12-én, hétfőn 17 órakor
mutatják be a marosvásárhelyi Bernády Házban. A szerzővel
Kovács András Ferenc beszélget.

A halhatatlan végtelenben

Bárd Oszkár, az elfelejtett költő és drámaíró

A Láposi-medencében tett kirándulásról hazatérőben álltunk meg a Szilágy megyei Szamosgalgón egy
vadregényes kerttel körülvett oszlopos ház előtt,
amelyről vendéglátóim elmondták, hogy Bárd Oszkár,
a faluban két évtizedig körorvosként dolgozó helikoni költő, színdarabíró egykori lakása. A kúriaszerű
házban a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom szinte minden jeles képviselője megfordult,
illetve levelet kapott és írt erre a címre.

Bodolai Gyöngyi

Bevallom, szégyenkezve vettem számba, hogy mennyire keveset tudok róla. Ezért örültem a Székelyföld Napok keretében
szervezett Helikoni emlékestnek, amelyen dr. Murvai László
tanár tartott színes, érdekes előadást Bárd Oszkár életéről és
munkásságáról születésének 125. évfordulóján. A Bolyai téri
unitárius egyházközség Dersi János termében október 16-án
kisszámú, de nagyon lelkes közönség hallgatta Kilyén Ilka
színművésznő megható és meggondolkoztató előadásában az
ünnepelt szerző filozófiai töltetű, mívesen kimunkált verseit.
Hagyaték egy régi kofferben
Bárd Oszkár emléke szinte feledésbe merült, ahogy a vécsi
kastélyban Kemény János által vendégül látott 56 író és költő
közül másoké is. Ez ellen munkálkodik, emlékük ébren tartását
tűzte ki célul a Helikon-Kemény János Alapítvány, amelyről a
szervezők nevében Kovács Emese tanárnő beszélt.

Bárd Oszkárnak, a két világháború közötti erdélyi magyar
irodalom legtermékenyebb képviselőjének életét, művészetének kezdeteit, kibontakozását, majd az öngyilkossághoz vezető
tragikus eseményeket következetes „irodalmi detektívmunka”
nyomán Murvai László vette számba. Doktori disszertációjában ő dolgozta fel a Bárd-hagyatékot, amelyet a költő, színműíró Bukarestben élő menye ömlesztve egy nagy régi kofferben
őrzött. A kéziratokat a még élő írótársaktól kért beszámolókkal
és a korabeli dokumentumokban talált adatokkal egészítette ki.
Doktori dolgozatát kiadásra átdolgozva a Kriterion Kiadó jelentette meg Bárd Oszkár – Monográfia címen (1998-ban).
Negyven kötet helyett
Verseinek, színdarabjainak, kritikáinak, folyóirat-alapítói és
szerkesztői tevékenységének, a kor íróival, művészeivel folytatott levelezésének az ismerete nélkül „a két világháború közötti romániai magyar irodalom szegényebb maradna” –
állapítja meg Murvai László. Bárd Oszkár rendkívül termékeny
szerző volt, 15 év alatt nyolc színpadi művét adták elő, verseivel gyakran szerepelt a korabeli lapokban, folyóiratokban. Bár
megjelent és kéziratban maradt művei a szerző becslése szerint
negyven kötetet tettek volna ki, mindössze két verseskötete,
négy színműve és egy színpadi regénye jelent meg könyv formájában. „A szenvedés költője volt, s egyszersmind az életigenlésé is.” Nagy műgonddal kimunkált verseiben és
színdarabjaiban az élet alapkérdései, elsősorban az emberi lét
(Folytatás a 6. oldalon)

4 __________________________________________________________________MÚZSA _____________________________________________2018. november 10., szombat

40 – Keresztes Györgyi kiállítása
Marosvásárhelyen

Újra a fiatalabb alkotónemzedék tehetséges tagja jelentkezik munkáival a marosvásárhelyi Bernády Házban. Keresztes Györgyi egyéni tárlata jövő csütörtökön,
november 15-én 18 órakor nyílik meg. A festőművész
munkássága nem ismeretlen a helyi közönség számára,
korábban páros, illetve csoportos bemutatkozások alkalmával már találkozhattunk érzelemdús, képzeletindító
kompozícióival. 40. születésnapja ösztönözte arra, hogy
Marosvásárhelyen egyedül is megméretkezzen. Csíkszereda szülötte, az ottani Nagy István Művészeti Líceumban lépett a művészet útjára. Ma ott tanár, a gyermek
és ifjú talentumok gondozója, kamatoztatja azt, amivel
a Iaşi-i Művészeti Egyetemen vértezte fel tudását. A vásárhelyi megnyitón Nagy Miklós Kund művészeti író
méltatja eddigi pályáját. Zenei közreműködő Krizbai
Imre klasszikusgitár-művész. A szervezők kérésére Keresztes Györgyi papírra vetette néhány aktuális gondolatát. A kiállításhoz kapcsolódó önvallomásából közlünk
ma pár bekezdést.
„A 40. év mérföldkő az életemben. Elérkeztem egy
mérlegeléshez. A kiállítás summázás, összegzés, letisztulás és tisztánlátás. Valójában ez a kiállítás az első
egyéni tárlatom. Eddig mindig más művészekkel állí-

tottam ki, akár kettesben, de sohasem egyedül. Úgy
érzem, hogy most szembe nézek önmagammal. Próbára
teszem magam, feszegetem a határaimat. Talán most
értem meg erre az első kiállításra. Így negyvenévesen.
Úgy gondolom, hogy a festészetem nem a természet
utánzásáról szól. Nem azt festem, amit látok, hanem amit
érzek. Az érzelmeket, a gondolatokat. Ezért nincs konkrét tér és idő a képeimen, hanem egy másik dimenzió,
egy másik sík, egy meghatározatlan helyszín. A szemek
mindig csukva vannak. Azt hiszem, hogy így tudunk befele figyelni igazán és a belső hangot meghallani.
Számomra a festés nagyon nehéz. Sokat szenvedek,
vajúdok, amíg megszületik egy kép. Megtörtént, hogy
évekig festettem egy képet, mert nem tudtam kifejezni
azt, amit akartam. De ugyanakkor az alkotási folyamat
egy lehetséges út arra, hogy kifejezzem azokat a dolgokat, gondolatokat, amelyeket másképpen – szavakkal,
gesztusokkal, beszéddel, írással – nem tudok visszaadni.
Egy lehetséges út, hogy megörökítsem az életem nagy
kérdéseit. És visszanézve lássam a tapasztalásaimat, a
mérföldköveket, a hullámvölgyeket és az életemet
magát a festményeimen, festményeimben. Amit létrehozok, talán nem más, mint egy festett napló.”

Ha folyóvíz volnék

Egy nemrég kiadott szép kötet címlapján olvasható
a jól ismert népdal első sora. A ránézésre is tetszetős,
elegáns kiadvány válogatás Birtalan József kórusműveiből. Tiszaújváros önkormányzata és a zeneszerző, karmester özvegye, Birtalan Judit karnagy jelentette meg
közel egy évvel az erdélyi kórusmozgalom egykori jelesének halála után. Birtalan József 91 esztendeje, 1927.
november 10-én született Szilágybagoson, ez a recenzió
születésnapi főhajtásnak is tekinthető. Dicséretes összefogás eredménye, egyfajta kiadói bravúr is a könyvben
közreadott mintegy száz kotta, illetve kórusmű, melyeknek digitalizálása Kéry Mihály odaadó munkájának köszönhető. Az előszót író Tóth Guttman Emese, a
Romániai Magyar Dalosszövetség elnöke kiemeli, hogy
a „zeneszerző közelről ismerte a hepehupás Szilágyságot, lenyűgözte Erdély, Partium, Bánság, Székelyföld,
Csángóvidék szépsége, elkötelezte magát e tájegységek
népdalkincsének feldolgozásával. Kórusműveiből kitűnik, mennyire ismerte Erdély énekkarait, a falusi műkedvelőktől, egyházi és világi énekkaroktól egészen a
hivatásos kórusokig, valamint ezek összetételét, létszámát, életkori sajátosságait, zenei felkészültségüket. Kórusművei: két-, három- és négyszólamúak, egynemű és
vegyes karok részére. A kötet három részből áll: az első
a magyar népdalfeldolgozásokat, a második egyházi
énekek feldolgozásait tartalmazza, a harmadik megzenésített verseket foglal magába… Arra törekedett, hogy
megőrizze a magyar zenei anyanyelvet, egyedi módon
ötvözve a magyar népdal szellemiségét a modern zenei
nyelvezet eszközeivel. Vallotta, amit Kodály Zoltán
1950-ben írt: »Csak az a zene szólhat a néphez, amely
a nép saját ősi zenei hagyományából nőtt ki.« Több évtizedes zeneszerzői, karnagyi, igényes és művészi munkássága
hozzájárult
az
Éneklő
Erdély
megteremtéséhez.”
Gazdag tiszaújvárosi munkásságát, ahol 2000-től élt
és dolgozott a lelkes, fáradhatatlan zenész házaspár,

Átadják a Hazám díjakat

Beer Miklós váci megyés püspök, Csikai Miklós agrárközgazdász, Eötvös Péter zeneszerző, Gombár Csaba szociológus, Mészáros Márta filmrendező, Ráday Mihály
rendező, városvédő, valamint Tolnai Ottó költő, író kapja
az idei Hazám díjakat; a XXI. Század Társaság elismerését
november 10-én, szombaton adják át a budapesti Petőfi
Irodalmi Múzeum (PIM) dísztermében.

Bráz György, a település polgármestere és dr. Varga István lelkipásztor idézi fel a kötetben. Sok sikert, számtalan felejthetetlen élményt hozó közös életükre, férje
zeneszerzői, karnagyi, zenepedagógusi pályájára, életműve sajátosságaira Birtalan Judit tér ki visszaemlékezésében.

Az avatáson (jobbról) Márton Árpád, Bálint Károly, Gál Mihály (a mikrofonnál), Bajna György, Balázs József
Fotó: Balázs Katalin

A szervezet MTI-hez eljutatott közleménye szerint immáron tizennyolcadik alkalommal nyújtják át a díjakat. A XXI. Század Társaság 2001-ben megalapított elismerése József Attila Hazám című
verséről kapta a nevét. A díjjal a szervezet kuratóriuma olyan személyiségeket tüntet ki, akik értékőrző és értékteremtő életművükkel mutatnak példát – olvasható a közleményben.
A Hazám díj kuratóriumának elnöke Vámos Tibor akadémikus. A
kuratórium további tagjai: Ágh Attila politológus, Gönczöl Katalin
kriminológus, Romsics Ignác történész, Tompa Andrea író, színikritikus, Varga Gyula közgazdász, valamint a a XXI. Század Társaság
elnöke, Kocsis András Sándor.
Az elismerést az elmúlt években olyan neves személyiségek vehették át, mint Bródy Sándor zenész, Jordán Tamás színész, Snétberger Ferenc zenész, Maurer Dóra grafikus vagy Csányi Vilmos
etológus.
Az esemény előtt egy szál virággal tisztelegnek József Attila sírjánál, a Fiumei úti temetőben – írták az esemény meghívójában.

Bálint Károly szobrai Gyergyóalfaluban
Nem először jelezzük, hogy a marosvásárhelyi művész szoborral ajándékozza meg
a gyergyói községet. A Vadárvácska alkotótáborban mondhatni évente mintázott
kisplasztikákat, és gyakran nagyobb méretű
alkotásokra is vállalkozott, amelyek a gyergyóalfalvi Sövér Elek Alapítvány állományát, illetve a település köztéri
szoboregyüttesét gazdagították. A napokban
egyszerre három művét avatták fel a Gyergyóalfalvi Képzőművészek Galériájának és
Márton Árpád állandó tárlatának otthont
adó épület udvarán. Ünnepi rendezvényt tett
még ünnepélyesebbé a szobrok leleplezése.
Huszonöt éves a helység egyik jeles szülöttjének a nevét viselő, a helyi kulturális életben meghatározó szerepet betöltő
alapítvány, erről emlékeztek meg november
4-én. Az igen aktív civil szervezet oklevéllel
honorálta azokat, akik az eltelt két és fél évtizedben kiemelkedően munkálkodtak céljaik
eléréséért,
támogatták
a
rendezvényeiket, elősegítették azt, hogy
„Gyergyóalfalu a Múzsák Földje” legyen.
Gál Mihály, az alapítvány elnöke jelképesen
25 fát is ültetett az ingatlan udvarára ez alkalommal. Oda kerültek a bronzszobrok is.
Mint már annyiszor, Bálint Károly újra
bizonyította, hogy a szebbik nem nagy tisz-

telője, lányok, asszonyok, édesanyák előtti
főhajtás ez a három plasztika is, melyeknek
talapzatát Székely József kőfaragó készítette el. Ahogy az alapítvány művészeti vezetője, Balázs József festőművész
fogalmazott, hétköznapi hősöket emeltek
ekképpen piedesztálra. Hogy kik ők? Idézzünk a Székelyhon helyszíni tudósításából:
(első) „Anikó, a copfos lány, a derűt hozó
és reményt keltő, hogy itthon marad, nem
megy el idegenbe. Második Anna, az aszszony, az istennő, a székely nő, aki minden
percét családjának ajándékozza. Harmadik
az anyaságot ábrázoló, zarándoklatot és égi
édesanyát idéző bronzszobor.” A művész,
akivel az avatás után itthon, Vásárhelyen
beszélgettünk, örül, hogy nemes anyagban
megörökítve, jól elérhető, látogatható közösségi helyen vannak ezek a művei is. Jó
hír számára az is, hogy Gyergyószentmiklóson végre hozzáláttak egyik igen fontos
köztéri műve, a Petőfi-mellszobor megrongálódott talapzatának a felújításához. A
gyergyóalfalviak pedig bizonyára örülhetnek még Bálint Károly alkotói frissességének. Konkrét ígéretként Tamási Áron
szobormására számíthatnak. Bizony nagyszerű lenne, ha ez is bronzba nemesülne.
(nm)
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Szembenézve Pataky Etelkával

taky Etelka a maga módján, finom, női érzékenységgel
megörökített, elmenjünk.
Az unoka, Orbók Ferenc, aki a kiállítást kezdeményezte, 38 festményt szedett össze, hozott el a népszerűségében jó nevű galériákkal vetekedő Dersi János
terembe. A szakszerű megvilágítást ugyan még nem sikerült megvalósítani ott, remélhetőleg akad majd támogató, aki ezt is elősegíti, de vasárnap így is népes
közönség örült a látványnak. Ami a befogadók szubjektivitásán túl, elsősorban dokumentumértékűként
hívja fel magára a figyelmet. Nyilván társul hozzá a
képek láttán a nézőkben felébredő nosztalgia. Idillikus
faluképek, a dobokai, magyarsárosi udvarházak hajdanvolt képmásai, a Küküllő mente, Dicsőszentmárton,
Marosvásárhely, Nagyenyed, Segesvár, helyek, települések, utcák, műemlék épületek, templomok, sok minden, ami a festőt annak idején megragadta. A
vásárhelyi Városháza belülről, amilyen a békebeli
időkben volt, a Teleki Téka udvar felőli beltere, ahol
Gidófalvyék 1966-ig laktak, a Görög-ház belseje,
ahova csak kevesen pillanthattak be. Őszinte, hiteles
portrék családtagokról, barátokról, kora személyiségeiről, többek között a jeles történész Kelemen Lajosról,
aki végig biztatta, népszerűsítette a művésznőt.
Csendéletek, virágpompa tornácon, ablakban, kertben... Nem sorolok fel mindent, amit a válogatás kínál,
érdemesebb személyesen megtapasztalni az újrafelfedezést a kalapos hölgy vesébe látó, de barátságos, biztató tekintetének kíséretében. (N.M.K.)

Pataky Etelka: Önarckép

120 éve született az „udvarházak festője”,
Gidófalvyné Pataky Etelka. Az ő szuggesztív önarcképe fogadja a kiállításra belépőket a marosvásárhelyi
unitárius egyházközség Bolyai téri Dersi János termében. Ez a legmarkánsabb, legmegkapóbb festmény a
november 4-én nyílt emléktárlaton. Persze, mint a műalkotások értékelése esetében általában, ez a kijelentés
is vitatható. Lehetnek olyanok, akik más-más alkotásra
szavaznának aszerint, hogy kit melyik téma, milyen
színvilág, miféle technika érint meg inkább, és így tovább. A festőnő, akivel egykori „osztályellenségként”
csúnyán elbánt a történelem, pontosabban az elnyomó
hatalom, nem hagyta, hogy kiaknázatlanul maradjon a
tehetsége, de teljes kibontakoztatását már ellehetetlenítették, a diktatúra tiltásokkal igyekezett „elhallgattatni”. Így is gazdag az életműve, noha nagyon sok
alkotása a háborúk, a kitelepítés, a kényszerlakhelyre
költöztetés következtében eltűnt, megsemmisült. És
lappangó állapotban is sokfelé meghúzódhat jó néhány.
Szerencsére az örökösöknél, rokonoknál, barátoknál,
ismerősöknél számos Pataky-kép található ma is. Kiállításuk mindig egyfajta jóvátétel az 1984-ben elhunyt
festőnő számára. És képeivel kellemes felidézni a letűnt kort, amelynek a művész a derűs, szép, emberséges oldalát mutatja föl. Érdekes, élményszerű
találkozni olyan helyekkel, jelenségekkel, amik ma
már nincsenek, illetve nem úgy találtatnak, mint egykoron; újra látni, felfedezni ismerős vagy annak vélt
arcokat, késztetést érezni, hogy arra a helyre, amit Pa-
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A sorozat folytatódik

Ismét egy új Erdély-album

Befejezhetetlen. Legalábbis annak tűnik, hiszen valahányszor azt gondoltuk, hogy végleg lezárult a PéterPál Könyvkiadó Erdély – honismereti és irodalmi
fotóalbum sorozata, a két szerző, a fotográfus Váradi
Péter Pál és a szövegíró Lőwey Lilla az olvasók nagy
örömére mindig újabb kötettel rukkolt elő. Legutóbb a
Kemény János, a marosvécsi mecénás, az Erdélyi Helikon alapítója az irodalmi fotóalbumok sorát gazdagította nagyszerű felvételekkel, írásokkal. A legfrissebb
újdonság honismeretünket gyarapítja sok kivételes
szépségű képpel és fontos tudnivalókkal. A Biharhegységet tárja elénk a Király-hágótól a Bihar-hágóig.
A könyv a szépséges Erdélyi-szigethegységet térképezi
fel, persze úgy, mint korábban, nem csak a hegyeket,
Jékely Zoltán

Vízparti
pillanat

Tudomány
Mátyás király udvarában

Hajónapló

Csend a vízben, csend a kőben,
csend a kéklő levegőben.
Pillanatra színre bukkan,
ugrik a buta paduc-hal,
hold-ezüstös teste villan
s újra eltűnik a mélyben.
És fölöttem lomha árnyék,
megjelent a nagy halászsas:
ő is látta villanását.
Mellyel nemrég még vadászták,
nyilnak véli hosszú pálcám,
gondol egyet és elillan.
Semmi zsákmány – ő az égen,
én a földön – semmi zsákmány.
Pedig a víz széle csillog,
paducoknak padja villog,
már szigonnyal is vadásznám!
Vidra volnék, elmerülnék,
hal nélkül elő se jönnék,
s mi a tiszta vízbe csillant,
haza vinném fiaimnak…
Ő az égen, semmi zsákmány.
Én a földön, semmi zsákmány!

Támogatók:

Az 1473-1475-ből származó Carbo-corvina kódex a Csillagok, csillagképek – Tudomány Mátyás király udvarában című, Hunyadi Mátyás
trónra lépésének 560. évfordulója alkalmából nyílt kiállításon a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) Könyvtár és Információs Központjában
2018. november 8-án. (MTI/Bruzák Noémi)

völgyeket, erdőket, legelőket mutatja be, az ott élő emberek sorsába is bepillantást nyújt. Az album megismertet az ottani települések, a Sebes-Körös és a
Fekete-Körös közti tájak, a Vigyázó és a Királyerdő
környékének fogyatkozó szórványmagyarságával is.
A két albumot veszprémiként is erdélyi elkötelezettségű létrehozói szülőföldi körúton is bemutatják. November 14-én 18 órakor a szászrégeni DIO Házban,
november 15-én 17 órakor a szovátai református parókián lesz könyvbemutató. A következő találkozók helyszíne és időpontja: Csíkszereda – Megyei Könyvtár,
november 16., 17 óra, Sepsiszentgyörgy – református
Vártemplom, november 18., 10 óra, illetve EMÜK –
Lábasház, 16 óra.

Ezúttal festménybe rejtve. Csatlós Levente legújabb egyéni kiállítása
viseli ezt a címet. A marosvásárhelyi festőművész tengeri élményeit, valós
és álombeli utazásait vitte vászonra. Színes Hajónaplója a festészet kalandos útjaira is rávezeti a nézőt. Tárlata a Kultúrpalota Art Nouveau Galériájában nyílik kedden, november 13-án 19 órakor. A kiállító pályájáról,
művészetéről Alina Csatlós és Nagy Miklós Kund beszél a megnyitón.

6 __________________________________________________________________MÚZSA _____________________________________________2018. november 10., szombat

Bárd Oszkár, az elfelejtett költő és drámaíró

(Folytatás a 3. oldalról)
értelme foglalkoztatta. Ünnepelt színpadi
szerzőként bőven kapott dicséretet, de bírálatot is, ami időnként megtörte lelkesedését.
Naszódtól Kolozsvárig – a lapszerkesztő
Az előadásban elhangzott, hogy (költői
nevén) Bárd Oszkár 1893-ban született
Naszódon jómódú orvoscsaládban. Mivel
édesapját, dr. Wittenstein Noét Désre helyezték tiszti- és törvényszéki orvosnak, fia, akit
gondosan nevelt, ott folytatta iskoláit. Könynyen tanult nyelveket. Középiskolásként már
verseket írt, amelyek Ady hatását tükrözték,
s az önképző körben is az ő verseit népszerűsítette, ami akkoriban bátor tettnek számított.
Kisiskolás korától hegedült, de művészi hajlamai ellenére, édesapja kívánságára 1911ben a kolozsvári orvosi egyetemre iratkozott
be. Orvosi tanulmányai mellett azonban elvégezte a bölcsészetet és a hegedű szakot is.
1912-ben, 19 éves korában jelent meg első
verseskötete, a Bálványok s bilincsek (a
Tevan Kiadónál), amelynek költői képei, hangulata Adyra emlékeztet. Ekkor már irodalomszervezői múlt állt mögötte, kolozsvári
fiatal írókkal és publicistákkal kiadta a Haladás című folyóiratot, majd 1914-ben Désen
az Erdélyi Figyelőt. Ezekben a Nyugat szellemiségét követve sok értékes irodalmi alkotást közölt. Szűkebb baráti köréhez tartozott
Olosz Lajos, Reményik Sándor, Áprily Lajos,
akikkel együtt az irodalom- és művészetkedvelő nagypolgári Melitskó család vendéglátását élvezték Kolozsváron.
A végletek embere – a költő
Bárd Oszkár összetett egyéniségének
szemléltetésére Murvai László a szerkesztőtársat, S. Nagy Lászlót idézte: „nem mindennapi
értékekkel,
készségekkel,
képességekkel, irodalmi és zenei tehetséggel
megáldott, de ugyanakkor nem mindennapi
fizikai és pszichikai nehézségekkel megvert,
nem mindennapi ellentmondásokkal terhelt
életsorssal találjuk magunkat szembe…Tudott rendkívül rokonszenves, szimpatikus,
vonzó lenni, de ugyanakkor taszítóvá, ellenségessé, ellenféllé vált egyszerre az ember
szemében”. Összetett személyisége sokszor
gátolta alkotó tevékenységét. Hamar összeveszett akár jelentéktelen dolgok miatt is.
Az első világháború kitörését követően
1914-ben orvostanhallgatóként katonai szolgálatra jelentkezett, és a szatmári barakk-kórház kolera- és tífuszosztályán, majd
Nagybányán teljesített orvosi szolgálatot. A
háború borzalmai sokáig elkísérték, s az esztelen vérontás örök ellenségévé tették. Másfél
évnyi katonáskodás után tért vissza Kolozsvárra, ahol S. Nagy Lászlóval az Erdélyi
Szemle társszerkesztője lett. A versek mellett
novellát írt és közölt, emlékezetesek zenei
műveltségét tükröző hangversenykrónikái.
Körorvos és drámaíró
Orvosi tanulmányai végeztével 1919-ben
Rettegre nevezték ki körorvosnak. Még
abban az évben feleségül vette a MÁV-főmérnök lányát, Melitskó Margitot. Bár a szülők ellenezték a házasságot, a lány a
felekezeti és vagyoni különbség ellenére is a

zsidó származású orvos-költőt választotta,
akinek hűséges élettársa lett.
Ibsen darabjainak hatására ebben az időszakban születtek színpadi művei. Drámai
hősei a polgári életformából kívánnak menekülni, s közben rádöbbennek a küzdelem céltalanságára. A Sylvio lovag, A tenger
asszonya, a Halál és még több…, a Csoda a
kolozsvári színház előadásában sikert arattak,
s a Sylvio lovagot több erdélyi színpadon is
előadták.
1921-ben feleségével és kisfiával Galgóra
költözött, ahol ugyancsak körorvosként dolgozott. Ott írta a Professzor úr! című darab-

A galgói ház

ját, elkészült a Taposómalom, majd a
Megértés és a Citera, ez utóbbi kedvezőtlen
kritikája elkeserítette a szerzőt. Magyarra
fordította Lucian Blaga Zamolxe című drámáját, amelyet a Kolozsvári Magyar Színház
mutatott be. Ezzel zárult pályájának második
szakasza, majd újra a versek felé fordult, és
1924-ben adta ki Mi lesz velünk? – című, második verseskötetét. Az emberiség elveszítette hitét önmagában, a humánumban, ezt
kell jobbá, szebbé tenni – vallotta Bárd Oszkár gondolati költeményeiben. A kötetről sok
kedvező recenzió jelent meg, közöttük az Áprily Lajosé is: „Diagnózisában az emberi öszszetartozás felségvizeiről indul, hogy a
töprengő kételkedés hullámvölgyébe szálljon
alá, s optimizmussal fölemelkedve az emberbe vetett hit jelentse számára az egyedüli
biztos fogódzót”. A költő békére vágyott,
olyan világra, amely kizárja az újabb háborút.
„Egy új műszert kell kitalálni, kortárs,/
mely megmutassa, hol segíts, és hol árts,/
mely, torz halandó szíveden keresztül/ a halhatatlan végtelenbe rezdül,/ műszert, mit nem
hit vagy hitetlenség/ parányi lírája hajt: tessék, ne tessék,/ de mit a Kozmosz epikája lendít,/a változatlan, nyugodt tüzű szent hit.”

Film készül Széchenyi Zsigmondról

Nagyszabású természetfilmes dokumentumfilm készül az idén 120 éve született
Széchenyi Zsigmond Afrika-utazó és vadász író életéről.

A gróf életét új szemszögből megvilágító film
bemutatja az Afrika múltja és jelene közti drámai
változásokat, felhíva a figyelmet a természetvédelem jelentőségére – közölte a film kommunikációjával megbízott ügynökség az MTI-vel.
Az alkotók munkáját a kezdetektől segíti a ma
93 éves özvegy Széchenyi Zsigmondné Hertelendy Margit, a Magyar Természettudományi Múzeum és a hatvani Széchenyi Zsigmond Vadászati
Múzeum, továbbá a Takarék Csoport.
Széchenyi Zsigmond 1898-ban született Nagyváradon és 1967-ben hunyt el Budapesten. Vadász, utazó és író volt, a magyar vadászirodalom
klasszikusai között tartják számon. Vadászott Európában, Afrikában, Indiában, és Alaszkában is.
A készülő film a gróf életét az utolsó Afrikaszafariján keresztül mutatja be. Erről írt könyve,
a Denaturált Afrika nemcsak a vadászkalandok leírásáról szól, hanem szociológiai, társadalomtudományi, természetvédelmi kérdéseket is
feszegetett abban a megvilágításban, ahogyan az

1924-ben Berlinben kiadták új színpadi
művét Taposómalom címmel, amelyet 1928ban Budapesten, majd két év múlva Kolozsváron is sikerrel adtak elő. A darab egy
szerelmi háromszögre épül, de mondanivalója ennél sokkal mélyebb.
Viszonya az Erdélyi Helikonnal
Bárd Oszkár az első helikoni találkozóra
az erdélyi magyar dráma megteremtőjeként
kapott meghívót. Berde Máriával együtt
mentek Vécsre, ahol a Kemény János és felesége fogadta az írókat. Régi ismerősével,
a Körőskisjenőn élő Olosz Lajossal találkozott, akinek verset is írt.

Fotó: Bodolai Gyöngyi

Az 1929-es helikoni találkozóra sértődés
miatt nem ment el, állítólag nem kapott választ a levelére. Ars poeticájával 1928-ban jelentkezett először az Erdélyi Helikon című
folyóiratban. A Napkelet, az Ellenzék, a Korunk, a Pásztortűz munkatársa volt, és szinte
nincs olyan lap, folyóirat, amelyben ne közölték volna rendszeresen költeményeit, még
akkor is, ha sajtóhibák vagy egyéb okok miatt
voltak összetűzései is a szerkesztőkkel. Nem
volt felhőtlen a viszonya a Szépmíves Céhhel
sem. 1929-ben verseskötetet állított össze, a
harmadikat, hogy a Szépmíves Céh kiadja.
Ezt kérésére Berde Mária meg is szerkesztette, de mivel a kötetet a sorozatban a negyedikként akarták megjelentetni, megsértődött,
és a kéziratot visszakérte. Kapcsolatuk később rendeződött, és 1932-ben kiadták Liszt
című színpadi regényét. 1941-ben azonban a
minden tekintetben mélypontra került költő
verseskötetének megjelentetését a nehéz
anyagi helyzetben levő kiadó visszautasította.
1933-ban készült el Teleki Lászlóról írt
drámájával, amelynek témája éveken át foglalkoztatta, s adatokat gyűjtött egykori dési
tanára, Lukinich Imre segítségével, aki a Országos Széchényi Könyvtár igazgatója, majd

író a 25 évvel azelőtti állapotokat látta. Erre az útjára feleségével, egyben az expedíció fotósával,
Hertelendy Margittal utazott. Az utazás állami
megbízásából egy állatgyűjtő expedíció volt,
amely a Nemzeti Múzeum 1956-os forradalomban megsemmisült Afrika-kiállítás anyagának
pótlására szolgált.
A most készülő dokumentumfilm alkalmat ad
majd arra, hogy a közönség visszatekinthessen a
gróf életének számos epizódjára, amelyek mindenki számára komoly történelmi és társadalmi
korképet adhatnak.
A film vezető producere, Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy az
alkotók 2018 augusztusában végigjárták a Széchenyi gróf ikonikus szafariútvonala által érintett
tájakat, hogy egy hiteles és izgalmas filmcsemege
születhessen, amely természetfilmbe ágyazva,
eredeti dokumentumokkal alátámasztva mutatja
be a gróf életét. A film rendezője Lerner János,
aki maga is Afrika-szakértő és természetvédő, az
operatőr Tóth Zsolt Marcell, a dramaturg és forgatókönyvíró Bak Zsuzsa.
A filmet várhatóan 2019 második felében mutatják be az alkotók.

a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
A dráma témáját az emigrációban élő Teleki
öngyilkosságát megelőző események bemutatatása képezi.
Székfoglaló
a Kemény Zsigmond Társaságban
Marosvásárhelyhez kötődő esemény, hogy
1926-ban a Kemény Zsigmond Társaság tagjai közé fogadta, és Bárd Oszkár aktívan részt
vett a társaság munkájában. 1928-ban megnyerte a P. Gulácsy Irén javaslatára meghirdetett verspályázatot. Ezt követően hivatalos
székfoglalóra hívták meg, amit 1929. május
5-én tartottak. A felolvasóülés két fontos
programpontja Bárd Oszkár és az aradi
Szántó György, „a két magányos és elszigetelten élő író” volt, akik jó barátságot ápoltak.
A marosvásárhelyi estért Bárd Oszkár Berde
Máriának mondott köszönetet. Fekete éveim
című önéletrajzi regényében Szántó György
így emlékezett: „…éreztem a közönség lelkesedésének elektromos fluidiumát, amely
vibrált egész vérkeringésemben. Most is emlékszem Jánoska (Kemény János – M. L.)
kedves és okos bevezető szavaira, Bürger Rózsika kiválóan iskolázott, nemes énekére, Antalffy Endre ragyogó előadására, Bárd Oszkár
költeményeinek igaz bensőségességére, fennkölt szárnyalására”.
A székfoglaló után Marosvásárhelyről Bárdék meghívására a Szántó család Galgóra
utazott, ahol tíz napot töltöttek borozgatással,
sok kirándulással, amelyeken az idegösszeomlásból felépülőben levő költő nem vett
részt. Amíg vak barátja a társaság szemével
élvezte a természetet, ő a szobájába zárkózva
olvasott vagy hegedült.
Tragédiák sorozata
Az elkövetkező években idegbetegsége
egyre jobban elhatalmasodott, súlyos
idegösszeroppanással újra meg újra kórházba
került, s hiába állították helyre az egészségét,
a nyugodt légkör helyett tragikus események
sorozatából állt az élete. A második világháború kitörése, zsidó származása miatt a körorvosi állásából való felmentése (1941
júniusában), decemberben pedig a kisebbik
fia életét követelő halálos baleset (leventekiképzés közben) letisztult hangú, feldolgozhatatlan fájdalomról szóló versekben csapódott
le, majd egy év elteltével öngyilkos lett. Bár
a korabeli irodalmi lapokban rendszeresen
jelen volt verseivel, haláláról nekrológot
egyik sem közölt, csak az írótársak részvétnyilvánító levelei jutottak el feleségéhez.
Az emberi sorsot boncolgató verseit nehéz
szavalni, nehéz megérteni, de vannak olyan
költeményei is, amelyek a ma életérzésétől
sem idegenek. Színdarabjai viszont időszerűek lennének, Kötő József előszavával kötetben is megjelentek.
Hogy hagyatékának egy része miért kallódhatott el, és neve miért nem épült be a
köztudatba, Murvai László, akinek a Bárd
Oszkárról készült monográfiát köszönhetjük,
a költő életművét így jellemezte: „… túl sok
a sötét, komor szín, hiányzik a humor, a derű.
Nincs játékosság, csak komor felhőkkel borított egű valóság. Nincs kiteljesedés, nincs
fény, csak tragikus félbeszakadás, összeroppanás”.

Ars Hungarica Nagyszebenben

Különböző zenei műfajú koncertek, kiállítások, könyvbemutatók,
gyerekelőadások és magyar gasztronómiai termékek lesznek a 13.
Ars Hungarica kulturális fesztiválon, amelyet november 10. és 18.
között rendeznek meg Nagyszebenben – közölték csütörtökön a
szervezők.

A nagyszebeni magyar kulturális fesztivál kilenc napig több mint harminc eseményre várja az érdeklődőket. 2019-ben az erdélyi város és térsége az Európa
Gasztronómiai Régió címet fogja viselni, és ennek jegyében a legfontosabb helyi
fesztiválok kulináris kínálattal készülnek. Az Ars Hungarica magyar termelők
nemzetközileg díjazott kézműves ínyencségeit vonultatja fel.
A hagyományápolást és identitásőrzést, valamint a kikapcsolódást célul kitűző,
a HÍD Egyesület – Nagyszebeni Magyar Kulturális Központ által szervezett programsorozat gálaműsorral kezdődik. Ezen fellép Kolozsvár Magyar Gyermekkórusa, a budapesti Vasutas Zeneiskola Pesti Broadway Stúdiója pedig a Godspell
musicalt mutatja be.
Az ünnepi eseményen a magyarországi Területi Művelődési Intézmények Egyesület (TEMI) és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület elnökei aláírják a
két intézmény partnerségi kapcsolatáról szóló megállapodást.
A fesztiválon megtekinthető egyebek mellett a budapesti Radóczy Mária tűzzománcművész kiállítása, Zorkóczy Zenóbia előadásai, Gál Orsolya gyermekelőadása, Benedekffy Katalin színművész koncertje, a HalVirág Bábszínház előadása.
Könyvbemutatón köszöntik a 90 éves Dávid Gyula irodalomtörténészt. Lesz
táncház, fellép a Halleluja Kamarakórus és a Pachelbel Vonós Kamarazenekar, a
Mohai Fagott Trió, a Gyárfás és Premecz Organ Trió, illetve Szalai Lotti és Nagy
Márton gitárművész a Liszt Ferenc Zeneakadémiáról.
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A szállító neve és címe

Útirány

TRANSERVICE
Călăraşilor(Kossuth)u.
52.sz.,tel.:0265/216-242

Marosvásárhely –
Budapest

Indulás

Visszatérés

Hétfő 18.30ó., kedd 18.30ó.*,
szerda 8ó., csütörtök 18.30ó.,
péntek 8ó.,
vasárnap 8ó.,aVoiajor
távolságibuszállomástól
(DózsaGyörgyutca)

Kedd 18.30ó.,
szerda 18.30ó.*,
csütörtök 18.30ó.,
péntek 18.30ó., szombat 8ó,
vasárnap 18.30ó,Népliget,
Volánbuszállomás

Mindennap,
Voiajorautóbuszállomás,18ó.

Mindennap Budapestről,
aNépligetből15.30-kor,
a30-asperonról

* Időszakos járat

ROYAL GTS.
ŞtefancelMareu.23.sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu:0036-30-60-53-753

Marosvásárhely –
Budapest

INTER TOURS
Rózsáktere61.
(bejárataPetőfitérről),
tel.0265/264-011,
0733-013-166

Marosvásárhely –
Szalonta – Gyula –
Békéscsaba –
Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Péntek 7ó.
aNemzetiSzínházmögötti
parkolóból

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a számítástechnika, és szeretnél a tesztelő csapatunk tagja lenni, jelentkezz
most! Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük
e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a
cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani. Érdeklődni a
0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)

A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT alkalmaz áru előkészítésére
és csomagolására. Az átlagosnál jobb kereseti lehetőség! Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy
személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá benyújtani.
Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (62855-I)

A BELTRAND AUTÓMOSÓ SZEMÉLYZETET alkalmaz. Telefon:
0265/223-902, 0740-393-060. (sz-I)

ELADÓ
(11165)

ADÁSVÉTEL

tűzifa.

Tel.

0758-548-501.

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742866-258. (11224)
ELADÓ tűzifa, 150 lej métere. Tel. 0747933-367. (2121)

ELADÓ 3-as váltóeke. Tel. 0745-404666. (11314)

ELADÓ villanybojler és csempe-

kályha olcsón. Tel. 0770-518-450. (-I)

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyöket,

harmonikaajtókat,

termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

TETŐFEDÉS, javítás Lindab lemez-

ből, cserépforgatás, bármilyen javítás. Tel. 0758-862-236. (2100-I)

Irányár

Előnyösárak

* Időszakos járat

Péntek 17ó.
Kecskemét,
távolságibuszállomás;19ó.
Szeged,Marstéribuszállomás

MEGEMLÉKEZÉS
„A múltba visszanézve valami
fáj,
valakit keresünk, aki nincs
már.
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet,
szívünkben örök a fájdalom és
a szeretet.
De ő nekünk sohasem lesz
halott,
mert a jók örökké élnek, mint a
csillagok.”
A hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk
a
nyárádszeredai
KRIZSÁN
KÁROLYRA
halálának
6.
évfordulóján. Emléked legyen
áldott, nyugalmad csendes!
Szerettei. (11289-I)

ELHALÁLOZÁS

A hirdetési rovatban megjelent
közlemények, reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!
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Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa, nagyapa, após, rokon, barát és jó ismerős,
NAGY MIKLÓS LEVENTE
építőmérnök
(a TCM volt dolgozója)
életének 86. évében rövid, de
türelemmel viselt betegség
után csendesen elhunyt. Drága
halottunkat 2018. november 12én, hétfőn délután 2 órakor helyezzük örök nyugalomra a
marosvásárhelyi református temetőbe.
A gyászoló család. (11318-I)

Amikor Isten látta, hogy az út
túl hosszú, a domb túl meredek, a légzés túl nehéz lett, átölelt, és mondta: gyere haza!
Fájó szívvel búcsúzom szerető
férjemtől,
id. KÁDÁR FERENCTŐL.
Életed 75. évében megpihentél.
Temetése november 12-én 13
órai kezdettel lesz a városi,
Jeddi úti temetőben.
Szerető felesége, Magdolna.
(11326-I)

Egyút100lej,
menet–jövet180lej,
nyugdíjasoknakésdiákoknak
170lej.
Budapestijáratok100lejtől.
Szegediéskecskemétijáratok:
menet-jövet200lej.
10%kedvezménynyugdíjasoknak,
egyetemistáknak,tanulóknak.
50%kedvezmény10évenaluli
gyermekeknek.
Minden6.útingyenes.

„Az én életem hamarabb véget ért,
mint szerettem volna, ti tudjátok,
hogy nem tehetek róla. Ne
sírjatok, én már nem szenvedek, a
fájdalom a tietek, hogy én nem
lehetek veletek.”
Fájó szívvel emlékezünk november 10-én ORBÁN ÁGNESRE
halálának 8. évfordulóján. A
Jóisten kegyelmében nyugodjon
békében!
Férje, leánya, fia, menye, négy
unokája és dédunokája. (11247)
Köszönjük, hogy éltél, és minket szerettél, nem haltál meg,
csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre. Ha
látni akarunk, felnézünk az
égre, a csillagok közt utazol tovább, ott várj ránk, ha időnk lejárt.
Szomorú, megtört szívvel búcsúzunk édesapámtól,
id. KÁDÁR FERENCTŐL.
Leánya, Ildikó és veje, Csaba.
(11322-I)

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, amelyet reménykedve viseltél magadban.
Fájó szívvel búcsúzunk édesapámtól,
id. KÁDÁR FERENCTŐL.
Fia, Feri, menye, Ildikó.
(11325-I)

Elfáradtál az élet tengerén, pihenj csendben a föld lágy ölén.
Fájó szívvel búcsúzunk édesapámtól,
id. KÁDÁR FERENCTŐL.
Fia, Laci és menye, Évike.
(11323-I)

Úgy mentél el, hogy a búcsú elmaradt.
„Amíg él a szeretet és az emlék,
addig igazából nincs halál.”
Fájó szívvel búcsúzunk édesapámtól,
id. KÁDÁR FERENCTŐL.
Fia, Levente, menye, Crenguţa
és unokája, Dávid. (11326-I)

Nagyapámat,
id. KÁDÁR FERENCET,
sajnos nagyon korán elvesztettem, de amíg élek, emléke megmarad szívemben.
Búcsúzik tőle szeretett
unokája, Kinga, férje, Claudiu
és dédunokája, Antónia.
(11324-I)
A küzdelmes életnek vége a
fájó válás, reményünk a viszontlátás. Búcsúznak
id. KÁDÁR FERENCTŐL
szeretett unokái:
Barni és Berni. (11324-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szerető férj, édesapa,
após, nagytata és dédtata,
VAJDA GÁBOR
a marosvásárhelyi
Építkezési Vállalat (TCM)
egykori alkalmazottja
életének 87. évében november
8-án elköltözött az élők sorából.
Temetése november 10-én
14.30 órakor lesz a gernyeszegi
református temető kápolnájából.
Emlékét őrzi a gyászoló
család. (11328-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik a marosjárai
születésű
NAGY
MIHÁLY
temetésén részt vettek és
fájdalmunkban
osztoztak.
A
gyászoló család. (11248)
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Közlemény

alkalmaz

mechanikai karbantartás-felügyelőt
valamint villamossági és automatizálási karbantartás-felügyelőt

Elvárások:

• Középfokú szakvégzettség/mesteriskolai szakvégzettség/posztliceális
szakvégzettség a mechanika/elektromechanika/automatizálás terén;
• Középfokú számítógép-kezelési ismeret;
• Csapatszellem;
• Kommunikációs képesség

Munkaköri leírás

• Biztosítja és figyelemmel kíséri a karbantartási munkálatok menetét;
• Felettesével együtt felméri a berendezések műszaki állapotát;
• A karbantartási munkákra vonatkozó megelőző jellegű
és javító szándékú tevékenységeket javasol;
• Előkészíti és biztosítja a karbantartási munkálatokhoz szükséges
nyersanyag- és cserealkatrész-ellátást;
• Együttműködik a platformon lévő cégekkel a karbantartói munkálatok
elvégzése érdekében.

Amit ajánlunk:

• Vonzó bércsomag;
• Étkezési utalványok;
• Szabadságpénz;
• Egészségügyi csomag;
• Sportolási lehetőség (saját sportteremhez való hozzáférés)
• Belső fejlesztési programok.

Az önéletrajzokat a recrutare@azomures.com e-mail-címre lehet elküldeni,
valamint be lehet nyújtani az Azomureş Dózsa György utca 300. szám alatti
székhelyén.
Bővebb tájékoztatás a 0372-482-921-es telefonszámon,
az Azomureş munkaerő-toborzó szolgálatánál.

MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALA
versenyvizsgát hirdet

a következő végrehajtói köztisztviselői állások betöltésére a Gazdasági Igazgatóság közbeszerzési osztályára:
– két I-es besorolású, legfelsőbb szakmai fokozatú felügyelő
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám) kerül sor 2018.
december 11-én 10 órától – írásbeli vizsga.
Az interjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomót 20 napon belül lehet benyújtani, attól számítva, hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. fejezetében, és a 2008. évi 611-es számú kormányhatározat 49-es cikkelyének (1) bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.
A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban megszabott feladatköröket az intézmény
székhelyén és hivatalos honlapján (www.tirgumures.ro) teszik közzé.
Az iratcsomók átvételére vonatkozó kapcsolati lehetőségek: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85ös iroda, 0265-268.330, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó Vita Ibolya tanácsos.
Dr. Dorin Florea
polgármester

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 2018. október
15. – november 20. között megszervezi az általános őszi
nagytakarítást, amelynek során elszállítják a háztartásoknál felhalmozott hulladékot. A 2018.11.12.–11.16. közötti hét utcabeosztása:
November 12.: 1848. út, páratlan számok, Koós Ferenc, Godján,
P. Dobra, I. Buteanu, Surján, Szucsáva, Páring, Magura, Legelő
utcák;
November 13.: Árvácska, Nárcisz, Mimóza, Bábolna, Borona, Ibolya,
Vető, Kertész, T. Vladimirescu – a pénzügyi igazgatóságtól a Budai
utcáig tartó szakasz –, Liliom, Agyag, Petrilla, Predeal, Budai Nagy
Antal, Dâmboviţa, Sas, Bucsecs, Zernyest, Hársfa, Alkony, Nyárád
utcák;
November 14.: T. Vladimirescu – a Budai utcától az 1918. December
1. útig tartó szakasz –, Cserealja, Királykút, Brassó, Arató, Năvodari,
Szelistye, Magascsorgó, Moldva, Bazsalikom, Vadász, Bucsin utcák;
November 15.: Kovászna sétány, Hátszeg sétány, Vrancea, Sellenberk, Pandúrok utcák;
November 16.: Erdély, Cernavodă, Bánság, Máramaros, Havasalföld,
Zsidó Vértanúk, Bodoni Sándor, Eke, Szorgalom, Gyümölcskertész,
Méhész, Haladás, Munka, Jövő, Testvériség, Harmónia utcák.
Kérjük a magánházak tulajdonosait és a tulajdonosi társulásokat,
hogy takarítsák ki ingatlanjaikat, valamint az ezekhez tartozó területeket és zöldövezeteket.
Továbbá kérjük, hogy a hulladékot helyezzék ki a járdák szélére
(kupacokban, kivéve az építkezési/bontási munkálatokból származó
hulladékot), a szállítóeszközök számára könnyen megközelíthető
helyre, a meghirdetett dátum előtti napon. A fakorona-alakítási munkálatokból származó ágakat külön kell tárolni, ellenkező esetben ezeket nem szállítják el. A hulladékot a meghirdetett program szerinti
napon szállítják el minden utcából.
A kijelölt időpont után kihelyezett hulladékot csak a köztisztasági
vállalathoz (a Salubriserv Rt.-hez) benyújtott előzetes megrendelés
alapján szállítják el, a tulajdonosi társulásokat pedig megbírságolják.
Kivételes esetekben (időjárási viszonyok, objektív okok miatt) a
beütemezett időpontok változhatnak.
Moldovan Florian mérnök, ADP-igazgató

MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI
JOGÚ VÁROS

versenyvizsgát szervez
egy ideiglenesen üres állás betöltésére
az üvegházakat, parkokat és zöldövezeteket irányító szakigazgatóságon
Az ideiglenesen üres szerződéses állások betöltéséhez a pályázóknak teljesíteniük kell a módosított és kiegészített 2011. évi 286-os
számú kormányhatározatban jóváhagyott keretszabályozás 3-as cikkelyében előírt feltételeket.
– egy szakfelügyelői állás a tájrendezési és zöldövezet-felügyeleti
osztályon
• licencvizsgával zárt felsőfokú tanulmányok erdészeti szakterületen
• legalább 5 év szakmában eltöltött szolgálati idő
A versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
(Győzelem tér 3. szám) székhelyén szervezik, és magába foglal:
– írásbeli vizsgát
– interjút
A versenynaptár:
– 2018. november 19., 12 óra – a jelentkezési iratcsomók benyújtási határideje
– 2018. november 26., 10 óra – írásbeli/gyakorlati vizsga
– 2018. december 3., 10 óra – interjú.
A versenyvizsgához szükséges iratok jegyzéke és a bibliográfia
megtalálható az intézmény honlapján, a www.tirgumures.ro elérhetőségen.
További információk a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
(Győzelem tér 3. szám) 85-ös számú irodájában, valamint a versenybizottság titkáránál a 0265-268.330-as telefonszám 110-es mellékén
igényelhetők.
Dr. Dorin Florea
polgármester

