2019. junius 1., szombat
LXXI. évfolyam
123. (20204. sz.)
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Gyermek Jézus-szobrot ajándékoznak Ferenc pápának

Marosszentannai mester faragta

Kányádira emlékezik
az Irodalmi
Magazin

A fenti verssel az Irodalmi Magazin
2019/2-es, Kányádi-számában találkoztam legutóbb. A lapszámban, amelyet abból az alkalomból jelentetett
meg a Magyar Napló Kiadó, hogy költészetünk tavaly elhunyt kortárs klaszszikusa május 10-én lett volna
kilencvenéves, a Kedvenc Kányádiversem felcím alatt még számos közkedvelt költemény és hozzájuk fűzött
elemző, emlékező gondolat olvasható.

____________3.

Petőfi Emlékérem
Hunyadi Lászlónak

Az ünnepi testületi ülésen több jeles
személyiség vehette át az önkormányzat kitüntetését Kiskunfélegyháza javára végzett kiemelkedő
tevékenységéért. A kitüntetettek közt
volt Hunyadi László Magyar Örökség
díjas marosvásárhelyi szobrászművész, akinek a képviselő-testület a Petőfi Emlékérem kitüntető díjat
adományozta.

____________4.

Bővül az értékek
skálája

Böjte Csaba ferences szerzetes és a Szent Ferenc Alapítvány
által nevelt ezer gyerek gyermek Jézus-szobrot ajándékoz
Ferenc pápának a csíksomlyói nyeregben tartott ünnepi
szentmisét követően. A szobrot Demeter József marosszentannai faragómester készítette.

Mezey Sarolta

Magyar motívumok vannak rajta
A gyermek Jézus-szobor ötlete 2011-ben született meg, amikor Böjte
Csaba megkereste Demeter József szentannai faragómestert, hogy készítsen egyet. Ugyanis az atya által nevelt gyermekek szóvá tették, hogy
a templomokban többnyire a szakállas Jézus látható, s gyerekként jobban
örülnének, ha korban hozzájuk közelebb álló szobor ábrázolná
(Folytatás a 2. oldalon)

Kerek évfordulók láncolatára is felfűzhetnők a Barabás Miklós Céh idei rendezvényeit, ünnepinek is tekinthetnők
az égisze alatt zajló 2019-es eseményeket, hiszen 90 esztendeje alakult
meg az erdélyi magyar képzőművészek érdekvédelmi szervezete, majd
1944-es kényszerű megszűnte után,
negyedszázada történt meg az újraalakulása.

____________5.

EGÉSZSÉGES
ÉLETMÓD
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A Nap kel
5 óra 33 perckor,
lenyugszik
21 óra 7 perckor.
Az év 152. napja,
hátravan 213 nap.

Ma TÜNDE,
holnap ANITA és KÁRMEN
napja.
ANITA: a héber eredetű Anna
spanyol változatának és a szintén spanyol Juanita névnek a
becézett alakja.
VALUTAÁRFOLYAM

IDŐJÁRÁS

BNR – 2019. május 31.

Változó idő

Hőmérséklet:
max. 21 0C
min. 13 0C

1 EUR

4,7487

100 HUF

1,4627

1 USD

Sáromberke
700 éves
1 g ARANY

4,2591
177,7471

Sáromberke jubileumi ünnepségre készül. Az első okiratos
említése óta 700 év telt el. Károly Róbert király 1319-ben egy
adománylevélben tesz említést Sáromberkéről. Ennek a fontos
évfordulónak az emlékére az önkormányzati vezetők, pedagógusok és egyházi személyek egy szép ünnepéllyel készülnek,
melyre június 2-án kerül sor. A 11 órakor kezdődő istentiszteletet követően emléktáblát lepleznek le, majd az ebéd után kiállításokra, könyvbemutatóra, helyi termékek bemutatójára és
kulturális programokra kerül sor. A rendezvényt a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. és Nagyernye Polgármesteri Hivatala támogatja.

Elmarad
a Népi gyermekfesztivál

Tekintettel arra, hogy az utóbbi kiadós esőzések miatt a Csűrszínházat elárasztotta a víz, ideiglenesen használhatatlanná vált,
ezért elmarad a június 2-ára tervezett Népi gyermekfesztivál. A
rendezvényre családi napként egy későbbi időpontban kerül sor,
a szervező a Maros Művészegyüttes. A dátumot idejében közlik
a sajtóban.

Marosszentannai mester faragta

(Folytatás az 1. oldalról)
a Megváltót. Némi kutakodás után kiderült, hogy Prágában
található egy 1600-as években készült Kisjézus-szobor,
ami mintául szolgálhat a gyermek Jézushoz.
– Az ötlet után nekiláttunk a tervnek, a prágai szobrot
kissé leegyszerűsítve, Csaba testvér javaslatára úgy terveztem, hogy a magyar nép szimbólumait viselje. Legyen rajta
királyi palást, a fején a magyar korona és tartsa a kezében
a dupla kereszttel ellátott országalmát. A hatvan centiméteres faszobor elkészült, magyaros ruházatot kapott, amelyen székely motívumú díszítés van. A hársfa szobrot
méhviasszal kezeltük, majd bitumenes pasztával kentük át,
hogy a belefaragott székely motívumok mélyedései láthatóvá váljanak, majd a pasztát eltávolítottuk a felületéről. A
koronát és az országalmát aranyfüst lemezzel vontuk be,
az arc enyhe pírt kapott. A méhviasztól a szobor selymes
és nagyon kellemes tapintású. A prágai Kisjézus barokk
szoborról tudni kell, hogy öltöztetős szobor, több ezer ruhát
készítettek neki, melyeket az évszázadok során gyűjtöttek
össze, s múzeumban állítottak ki. Tudtommal az általam
készített gyermek Jézus-szoborra is ruhát varrnak, mégpedig Csaba testvér gyermekei – nyilatkozta Demeter József
faragómester, a szentannai Demiart Kft. vezetője.
Június elseje legyen a gyermek Jézus napja
Az ajándék átadásakor Csaba testvér javasolni fogja,
hogy június elsejét nyilvánítsák a gyermek Jézus napjává
– mondta el lapunknak Demeter József faragómester, aki
személyesen is jelen lesz
Csíksomlyón a pápai szentmisén.
A 2014-ben elkészült gyermek Jézus-szobor kisebb, 30
centiméteres változatából száz
darab készült, ebből a mester
50 darabot adományozott
Csaba testvér alapítványának,
hogy az általa működtetett
gyermekotthonok
mindenikébe jusson.
A Mária-szobor
Czestochovába került
Akik rendszeres búcsújárók, tudhatják, hogy 2012-ben
a csíksomlyói búcsún volt látható az a Mária-szobor, amelyet Demeter József Babba
Máriáról mintázott meg. Ezt a
160 centiméteres szobrot

Előre hozott gyermeknapon ünnepeltek

Gyulakután és Erdőszentgyörgyön nem várták meg a
hétvégét, már szerdán és csütörtökön megünnepelték a
gyermeknapot.

Gyulakuta és települései gyerekeit a községközponti parkba várták
szerdán, a gyermeknapra, de egyben a Kíhívás napjára is a Gyulakutai Ötletes Nők Gyülekezete
(GYÖNGY) és az önkormányzat
szervezésében. Ennek ötletgazdája,
Székely Máté Dalma elmondta: ez
már az ötödik alkalom, hogy május
utolsó szerdáján megtartják a Kihívás napját. Az első két évben Gyulakuta is versenyzett egy-egy
venezuelai és horvátországi településsel, abban, hogy melyik helység
mennyi embert tud bevonni egy tizenöt perces mozgásos tevékenységbe. A kezdeményezés iránt egyre
nagyobb volt az érdeklődés, így
összekötötték a gyermeknappal.
Idén az erdőszentgyörgyi iskolások táncot hoztak gyulakutai társaiknak, a szervezők sport- és
ügyességi tevékenységekre, játékokra, kézműves-foglalkozásokra,
arcfestésre várták a gyerekeket. A
GYÖNGY mellett a magyarországi
testvértelepülésről, Tófejről érke-

Urbán Erika atya kérésére készítette a mester. A szobor egy
hónapig volt kiállítva a kegytemplomban, majd a budapesti
sziklatemplomban volt látható. Innen különvonattal 850
zarándok kíséretében vitték el Czestochovába, Lengyelország lelki fővárosába, ahová a Fekete Madonnához a világ
minden tájáról érkeznek zarándokok és turisták.
Szentannán készült a kegytemplom misézőoltára is
S ha már a mester kegyszobrairól beszélünk, meg kell
jegyeznünk, hogy a Demiart készítette el a csíksomlyói
kegytemplom új misézőoltárát, ambóját, az adományasztalt, a faragott gyertyatartót és a körmeneti keresztet, amelyet a régi hátsó oltár mintájára terveztek.
Demeter József kegyszobraival a pápalátogatás alatt ott
lesz a csíkszeredai Szabadság téren, ahová olyan kézműveseket hívtak meg, akik rendelkeznek eredetiség- és márkaminősítéssel. Mivel a pápalátogatás alatt nem lesznek
standok a kegytemplom fele vezető úton, a város és a
megye vezetősége úgy döntött, hogy a kézművestermékeket kizárólag a tapstérként ismert Szabadság téren árusítják. Demeter József a kegytárgykészítésért tavaly
kiérdemelte az Érték és Minőségi Nagydíjat, melyet Budapesten vehettek át. A pünkösdi búcsú idején a kegytemplom közelében lehet megtalálni Demeter József standját,
aki azzal büszkélkedhet, hogy az általa készített szobrot
kapja ajándékba a Szentatya.

ségeken. A kisebb gyerekekkel hetente négyszer, a nagyobbakkal kétzett egy nőcsoport a rendezvényre, évente mintegy 35 kisiskolást fog- szer foglalkoznak, hetente kétszer
a gyulakutaiakkal együtt foglalkoz- lalkoztatnak, de az iskolákban is meleg ételt biztosítanak számukra,
tatták a gyerekeket, hogy mindenki jelen vannak különböző tevékeny- iskolán kívüli tevékenységekbe is
számára felejthetetlen legyen a nap,
de a Caritas három munkatársa is
megmozgatta az apróságokat.
Csütörtökön Erdőszentgyörgyön
szervezett gyermeknapot a Caritas
helyi foglalkoztató központja.
Récsei Szilárd munkatárstól megtudtuk: a helyi pedagógusok felkérésére
szervezték
meg
a
foglalkozásokat az elemi iskolások
számára, a magyar és román tagozatosoknak egyaránt, és nemcsak
azok vettek részt rajta, akik a központ tevékenységeire járnak, hanem
minden iskolás. A tematikus nap a
kultúrotthonban volt, ahol a köszöntés után minden osztályt bevontak a különböző feladatokba,
amelyeket a Caritas csapata – pszichológus, szociális munkás, pedagógus – vezetett. A foglalkozásokat
bábelőadás zárta.
Erdőszentgyörgyön 2015 óta van
jelen a Caritas, amikor egy norvég
projekt támogatásának köszönhetően Balavásár, Gyulakuta és Hármasfalu mellett itt is nyitottak
akkreditált nappali központot. Részt
vesznek a közösség életében, Erdőszentgyörgyön nagy volt a zsibongás csütörtökön a kultúrotthonban

bevonják őket, kirándulásokra,
nyári táborokba vitték az erdőszentgyörgyi gyerekeket – mondta el lapunknak a helyi tevékenységek
irányítója. (gligor)

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1386. sz., 2019. június 1.
Kányádi Sándor

Dél keresztje alatt

az indián és a néger
tüzet rakni éppúgy térdel
mint a hargitán a pásztor
számolni ujjain számol
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

a poncsónak nincsen ujja
ritkán telik mégis újra
rojtosul a rojtja rongya
kigyérül akár a condra
különbség ha van az égen
itt a göncöl jön föl este
fölöttük a dél keresztje

egy útmenti fogadóban
talán még boldog is voltam
rióból murryba tartón
a gitárszót most is hallom
más a dallam egy a nóta
itt a göncöl jön föl este
odalenn a dél keresztje

ó te istenáldott földrész
lenn vagy – a szemem rád fölnéz
érett banán az újholdad
íve akár a sarlónak
nézem hosszan vágyakozva
ha feljön a göncöl este
szívemen a dél keresztje
1983

Kányádira emlékezik az Irodalmi Magazin

A fenti verssel az Irodalmi Magazin 2019/2-es,
Kányádi-számában találkoztam legutóbb. A lapszámban, amelyet abból az alkalomból jelentetett
meg a Magyar Napló Kiadó, hogy költészetünk tavaly elhunyt kortárs klasszikusa május 10-én lett
volna kilencvenéves, a Kedvenc Kányádi-versem
felcím alatt még számos közkedvelt költemény és
hozzájuk fűzött elemző, emlékező gondolat olvasható. Ennél nyilván sokkal gazdagabb a számos
képet, illusztrációt is tartalmazó 125 oldalas, pompás kiadvány anyaga, amelyet éppen a költő születésnapján ajánlottak a közönség figyelmébe
Budapesten, a Jókai Anna Szalonban. A folyóirat
az életmű sokoldalúságára fókuszál, azzal a kie-

melt céllal, hogy Kányádi jelentőségét a recepcióban eddig nem vagy kevéssé alkalmazott megközelítések szerint körvonalazza. A lapszám
tanulmányai a lírai alkotások mellett Kányádi drámáira, esztétikai nézeteire és nyelvszemléletére is
kitérnek, rámutatnak az életműben koncentrálódó
nemcsak magyar, de közép-európai, sőt összemberi élményekre. Az esszék és elemzések sorát
költőtársak vallomásai, valamint interjúk gazdagítják.
Bevezető soraiban a folyóirat főszerkesztője,
Szentmártoni János kifejti, hogy a szakmának vannak adósságai a teljes életmű felmérését illetően,
(Folytatás a 6. oldalon)

Aranydiplomások

Emléktábla-koszorúzáson (balról) Kiss Törék Ildikó, Benczédi Sándor, Makra Lajos, Márton Erzsébet, Bálint Márta, Kovács Lenke,
Laczi Papp Márton, (hátsó sorban) Kovács Levente, Dengyel Iván, Kincses Elemér
Fotó: Albert Mária

Szervátiusz Tibor rajza a Kalevala sorozatból

Nem csak arany, rubin is volt.
Az alma mater, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem, az egykori
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézet megőrizte jó szokását, idén is hazahívta az 50, 60
évvel ezelőtti végzettjeit, és ünneppé változtatva a hétköznapot,
arany-, illetve rubindiplomával
jutalmazta őket. A ráadás különleges, stílszerű ereklyeként kis
dobozkába zárt deszkadarab volt.
A Stúdió Színház színpadáról
származott a „nyersanyag”, ahol
egyetemi hallgató korában annyi
fiatal kezdte el színi pályáját. A
dobozokból olykor aranyló vagy
rubinvörös por szállt a levegőbe,
de kit zavar egy ilyen semmiség,
amikor az emlékezés csillámpora
lengi be a találkozó légkörét?! A
rubin oklevél újdonság, először
adták át a vásárhelyi egyetemen.
Azoknak jár, akik hat évtizede végeztek, és az eltelt idő több mint
felét a színpadon töltötték. Négyen kaphatták meg: Farkas Ibolya, Mózes Erzsébet, Makra Lajos
és Székely Ferenc. Ők 1959-ben
szerezték meg a színészi diplomát. Az „aranyosok” névsora népesebb: Bartis Ildikó, Kiss Törék
Ildikó, Mátray László, Sebők
Klára, Bálint Márta, Borbáth Ottilia, Bogdán Tibor, Csergőffy

László, Kincses Elemér, Kovács Lenke, Benczédi Sándor, Czintos József, Dengyel Iván,
Márton Erzsébet, Laczi Papp Márton.
Az egyetem és vezetősége nevében Sorin
Crişan rektor, illetve Gáspárik Attila profeszszor személyesen csak kilencet köszönthetett
az ünnepeltekből május 29-én, a többi tíz családi okok miatt nem lehetett jelen, vagy azért,
mert éppen színészként volt tennivalója valahol. Igen, erre a fáradhatatlan, lelkes korosztályra mindig érdemes és lehet is számítani.
Ha felhangzik Thália hívó szava, ők azonnal
mennek. Ami annak a szellemnek is köszönhető, amelyet a tanintézet és tanári kara mindenkor igyekezett hallgatóiba betáplálni. Ez
ilyen vagy amolyan formában gyakran szóba
került az estébe nyúló délutáni rendezvényen,
amely nosztalgiát is árasztott, de még több vidámságot, sztorit, anekdotázást hozott a Stúdió előcsarnokába, ahol sok leendő
színészjelölt is ízelítőt kaphatott a hivatás tehetség- és emberpróbáló szépségeiből. Jó volt
a hangulat, hullott a könnyünk, annyit nevettünk. Persze a színháztörténeti hivatkozások
se hiányoztak, sőt Gáspárik Attila történetileg
is beágyazta az időszakot, amikor az 1969-es
osztály elballagott. Kovács Levente profeszszor, aki 1963-tól volt az intézet oktatója, és
minden végzősük pályáját jól ismeri, a maga
ízes történeteivel, „kulisszatitkaival” idézte
fel azokat az éveket. Ezt képes összeállítás is
kiegészítette. És még gazdagabb múltidézés
vonta bűvkörébe a hallgatóságot, amikor a kitüntetettek vették át a szót. A rubindiplomás
(Folytatás a 4. oldalon)
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Petőfi Emlékérem
Hunyadi Lászlónak

Május 26-án a kiskunfélegyházi
Városalapítók Hete rendezvénysorozat csúcseseményeként díjátadó
ünnepségre került sor a városháza
dísztermében. Az ünnepi testületi
ülésen több jeles személyiség vehette át az önkormányzat kitüntetését Kiskunfélegyháza javára végzett
kiemelkedő tevékenységéért. A kitüntetettek közt volt Hunyadi László
Magyar Örökség díjas marosvásárhelyi szobrászművész, akinek a képviselő-testület a Petőfi Emlékérem
kitüntető díjat adományozta. Amint
Csányi József polgármester hangsúlyozta, a vásárhelyi alkotó Kiskun-

Bölöni Domokos

Aranydiplomások

félegyháza város kulturális értékeit
gyarapító munkájáért, a Petőfi-kultusz ápolásában végzett helyi és határon átívelő tevékenységéért kapta
meg a rangos elismerést. Lapunk olvasóit többször is tájékoztathattuk
arról az eltelt években, hogy Hunyadi László alkotásainak a kiskunfélegyházi lakosok is örülhetnek.
Emlékeztetőül közöljük, hogy az
idén 86. életévét töltő alkotó Petőfi
Sándor-mellszobrát 2002-ben, Szent
István egész alakos bronzmását
2005-ben, Móra Ferenc-domborművét 2006-ban avatták fel a szép kiskunsági településen.

Csupa rücsök

Mitől vagy olyan nyugis? – kérdezi a rég
nem látott pajtás, és észbe kapok: manapság
nem trendi nyugisnak lenni. Nem is vagyok
nyugis, mondom a mobilba. Sőt, ideges vagyok. De ettől mindjárt gyanússá válok, te
igenis nyugis vagy, hörgi szinte gyűlölködve.
Mégis, mit csináltál ma?
Hát ez a nap egy esős szombat volt, de
nem áztam meg, mert esős szombatokon
sosem teszem ki a lábam a lakásból. Mondjuk, esőtlen szombatokon sem. És egyéb
napokon aztán egyáltalán. Vasárnap pedig
hová mennék? Már az ócskapiac sem a
régi.
Ja. Vasárnap régente templomba.
Mindegy, ma miért vagy nyugis?
Háát, ma sem csináltam semmit. F. K., ismered, megint kiad egy kötetet. A verseit raktam tutti-fruttis glédába. És a bé nevét
emlegettem csuklásilag, ugyanis megígérte,
hogy bizonyos szavakat többé nem ír be a verseibe. (De mindig beleírja.) Ilyen pl. az, hogy
rücskös.
Öreg öcskös, tücskös prücskös, tudod-e, mi
az a rücskös?
Nem tudja. Nahát, ezért gyomlálom a lírai
szövegekből az oda nem illő táj(för)medvényeket.
Na most kíváncsi lettem, horgad fel. Mit jelent?
Mindegy, secko jedno. Ma az volt, hogy
hajnalban kissé sehogy sem ébredtem. Szerencsére a seregélyek már fél ötkor elkezdték
a honfoglalási himnuszt, naná, a fák zöld
kricsmijeiben. (Itt nincs tücsök, csak pocskonder feketerigó.)
Olyan árván éreztem magam. Mondjuk, általában.

(Folytatás a 3. oldalról)
Makra Lajos, akire ősztől újabb szerep vár, a rendezővé vált Kincses Elemér, a Magyarországról érkezett
Bálint Márta, Benczédi Sándor, Dengyel Iván, akiknek megannyi kiváló alakítás és méltó elismerés fűződik a nevéhez, a művészetét Nagyváradon
kiteljesítő Kiss Törék Ildikó és Márton Erzsébet, a
prózai színészből kolozsvári szubretté lett Kovács
Lenke, valamint a világot bejárt Laczi Papp Márton,
aki Amerikából tért haza Tordaszentlászlóra, megannyi élvezetes, derűs történettel, őszinte önvallomással tette még személyesebbé a visszaemlékezést.
Mindannyian nagy szeretettel és tisztelettel szóltak
az egykori nagy egyéniségekről, tanáraikról, mind-

Kérdés és válasz a Hegyekben*

Li Taj-po (Li Bai)

Na habarj mindenfélét összevissza. Mondd
meg már végre, mi az, hogy rücsök!
És aztán a feleségem elérte a fél tizenegyes
buszt, és kiment a „birtokra”. Ott szorgosan
metszegette a szőlejét. Örökölt borvesszők
boldog birtokosa, nincsen hozzá se pénze, se
napszámosa. De van áldott rokoni segítsége.
Estébe hajlott a délután, már itthon is volt,
domboldali záporok siettették. Hozott ajándékba friss sajtot, zsenge ordát és illatozó
fehér kükülleit.
Mi lelte a füleit?
Ejnye, hát nem érted? Nem vöröset, hanem
fehéret!
És most mit csinálsz?! (Üvölti a barátom.)
Izé, egy kicsit teli a szám, laktatós a sajt,
fojtós az orda.
De a legfinomabb a vert hajú kenyér.
Fene a jó dolgodat, jönnék hozzád!
Háát, Debrecenből momentán per pillanat
kissé bajos… (Ezért is feszítek büszkén:) Oké,
szívesen látlak!
Legalább mondd meg végre, mi az, hogy
rücskös!
Ja? Hát az nem más, mint amikor egy vers
megtelik sok-sok rüccsel. Rüccsel és prüccsel.
A rücskök és a prücskök ellepik a poétai
mezőt, és lelegelik a metaforrikákat. Nem
marad semmi, csak imitt-amott egy-egy hapax
legomenon…
Isten, robbantsd rá az eget!, üvölti a cimborám.
Szelegetek a sajtból, csipegetek az ordából,
kortyintgatom az áldott fehéret. Mindenütt jó,
de legjobb a sajt s a lágy kenyér s az orda.
Feleségemféle abosfalvi borral meglocsolva.
Mit csináltál?, förmed rám. Telemorzsáltad
és összerücskölted a damasztabroszt! Immáron dobhatom a mosatlanba!…

egyre a mába varázsolták Szabó Lajos, Kovács
György, Tompa Miklós, Harag György és az intézet
többi legendás személyiségeinek alakját. És valamennyien kijelentették, hogy az itt töltött négy esztendő a legszebb, legemlékezetesebb az életükből.
Erre videóüzenetben Czintos József, illetve levélben
Borbáth Ottilia és Bogdán Tibor is ráerősített.
A találkozó koszorúzással zárult. De az is elhangzott, hogy jövőre gyémántdiploma is lesz. Az első jelölt Orosz Lujza színművésznő, aki 1950-ben végzett
a kolozsvári Magyar Művészeti Intézetben, és jelenleg is a kincses városban él. Minden új diplomásnak
és persze neki is gratulálunk, és további jókat kívánunk! (N.M.K.)

Kérdezik, hogy miért a zöld hegyekben élek.
Mosolygok és válaszom rá nincsen; a szívem lebeg.
Barackvirág illata árad, nyomot se hagyva –
Létezik más föld és más egek, nemcsak az itteniek.

Nagy Attila, 2019. május 13.

*Az angol változat alapján

Támogatók:

Az idő fogságában… Gyarmathy János szobra
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Remekelt a BMC Maros megyei csoportja

Bővül az értékek skálája

Nagy Miklós Kund

Kerek évfordulók láncolatára is felfűzhetnők a Barabás Miklós Céh idei rendezvényeit, ünnepinek is tekinthetnők az égisze
alatt zajló 2019-es eseményeket, hiszen 90
esztendeje alakult meg az erdélyi magyar
képzőművészek érdekvédelmi szervezete,
majd 1944-es kényszerű megszűnte után, negyedszázada történt meg az újraalakulása. Ha
a BMC Maros megyei csoportjára szűkítjük
a kört, akkor is jogos lehet a jubileumi jelző,
ez az alakulat ugyanis öt éve, 2014-ben állított ki először a marosvásárhelyi Bernády
Házban. Hagyományteremtő szándékkal természetesen, és úgy tűnik, gyökeret is eresztett a hagyomány, hatodszor mutatkoznak be
az itteni céhtagok, rangos, színvonalas kiállítást kínálva a közönségnek, amely immár
tudja: ha május, akkor összetartó, lelkes közösségként megmérettetésre jelentkezik a
nagy magyar festőről elnevezett jeles társaság. Az persze nem magától adódó valami,
hogy évről évre újabb tárlattal rukkolnak elő
a Maros megyei béemcések. Jelentős mértékben köszönhető a tömörülés vezetését s a
szervezési munkát felvállaló Kákonyi Csillának és férjének, Bálint Zsigmond fotóművésznek, illetőleg a kiállítást készséggel
fogadó Dr. Bernády György Közművelődési
Alapítványnak, meg mindazoknak a művészeknek, akik nemcsak munkáikkal, de tevő-

zsanna, Molnár Johanna – alkotta trió muzsikája. Az a harmónia, amit ők zenéjükkel, játékukkal teremtettek meg, a vizuális
művészek válogatott anyagát is jól érzékelhetőn jellemzi, áthatja. Pedig erős, markáns
egyéniségek, különböző műfajokat, irányzatokat, törekvéseket, nemzedékeket képviselő
alkotók művei kerültek egyazon térbe, de a
hozzáértő, jól átgondolt rendezés lehetővé
tette, hogy minden mű érvényre juttassa a
maga kisugárzását, sőt a három terem fel is
erősített bizonyos tematikai, hangulati, értelmezési hangsúlyokat, ami szintén az összbenyomás előnyére vált. Generációkat
említettünk, talán még egyszer sem volt enynyire tág ilyen szempontból a paletta. Jelen
volt a megnyitón az a kiváló szobrászunk, aki
egy évvel korábban született, mint maga a
Barabás Miklós Céh, az 1928-as születésű
Kolozsvári Puskás Sándor. Nem hiányzott az
idén 90. esztendejét ünneplő Kedei Zoltán.
Velük örültek az eseménynek a fiatalos lendülettel alkotó nyolcvanasok, Hunyadi
László, Bálint Károly, Szotyori Anna, Sz. Kovács Géza, Bálint Zsigmond, a hetvenesek,
Kákonyi Csilla, Major Gizella, Barabás Éva,
Kiss Levente, Baróthi Ádám, Nagy Dalma,
Hunyadi Mária, a még fiatalabbak, Bocskay
Vince, Csíky Szabó Ágnes, Miholcsa József,
Sajgó Ilona, Bandi Kati, Gyarmathy János,
Gergely Erika, Puskai Sarolta, Nagy Attila,
Sánta Csaba. És folytatható a sor a pályájuk
első felét taposókkal, Kolumbán Árpáddal,

Festők és képeik (balról): Barabás Éva és Kákonyi Csilla

Szobrászok a megnyitón: Hunyadi László, Kolozsvári Puskás Sándor és Kiss Levente

becsesebb céljait szolgálni. Ehhez, amint a
mostani kiállítás is tanúsítja, a művészet legsajátosabb, legváltozatosabb útjain lehet eljutni. Van, aki inkább a szellemet, a fantáziát,
más a lelki szenzorokat, az érzelmeket próbálja megcélozni. Egyeseket a dráma késztet
alkotómunkára, mások a líra húrjait pengetnék. Ihlető lehet az, ami fennkölt, magasztos,
de az is, ami igazán köznapi. És ugyanúgy
képes hatni a nézőkre a népművészeti forrás,
mint valamely mába ágyazódó ősi mítosz,
esetleg egy jelenkori abszurditás.
A több mint félszáz kiállított mű között
minden néző más-más kincsre bukkanhat,
akkor is, ha elsősorban a már jól ismert és
nagyra tartott festőink mesterjegyeit, vagy kitűnő szobrászaink plasztikai bravúrjait, netán
az ötletekben kifogyhatatlan textilművésznők
színpompás világát keresi, de akkor is, ha az
érdekli, merre nyitnak, mire kíváncsiak, mit
akarnak üzenni a mai fiatalok. Csupán a címekből is képzeletdús, csodálatos történetek

Baróthi Ádám és Sz. Kovács Géza grafikái, Bandi Kati kreációi

legesen is hozzájárulnak a rendezéshez. Az
idén ebben Nagy Dalma, illetve fiatalabb segítői, Veres Gábor Hunor, Makkai István, Kolumbán Árpád jártak az élen. A siker, a nívós,
látványos, elegáns tárlat öröme pedig mindenkié, résztvevőké, nézőké egyaránt.
Ünnepi alkalomhoz méltó, de nem ünnepélyeskedő rendezvény született, ezt mindenki tapasztalhatta, aki ott volt a május 16-i
baráti, családi, közvetlen hangulatú megnyitón, amelynek alaphangulatát már kezdetben
megadta a legifjabbak, a Művészeti Líceum
végzős diáklányai – Pethő Rebeka, Bíró Zsu-

Kolumbán Kántor Zitával, Molnár Krisztinával, Kuti Botonddal, Makkai Istvánnal, Veres
Gábor Hunorral, Csóka Szilárd Zsolttal, akik
életkorban nagyjából azzal a nemzedékkel
azonosíthatók, amely annak idején az Erdélyi
Helikon írói csoportosulás biztatására, Kós
Károly és Szolnay Sándor irányításával létrehozta a napjainkban mind nagyobb megbecsülésnek örvendő Céhet. Nem ideológiák,
nem rokon stílusok és áramlatok, nem egyazon elképzelések biztosítják a BMC egységét, hanem az a szándék, ami elejétől kezdve
jellemezte ezt az alakulatot: értéket, minőséget teremteni, alkotásaikkal a humánum leg-

Kuti Botond, Kiss Levente és Csóka Szilárd Zsolt alkotásai

5

Fotó: Bálint Zsigmond

kerekedhetnének ki. Például így: „Miután
fölszáll a köd (Barabás Éva), felsejlik egy
Földrész a végtelenben (Kákonyi Csilla) és
akár A megvilágosodás allegóriája (Csíky
Szabó Ágnes), Égi jel (Barabás Éva) világítja
meg A hagyomány tekervényes ösvényeit
(Bandi Kati). Sejtelmeket (Nagy Dalma) sugall a Rejtőző (Kuti Botond), szakadozik Az
emlékezés pókhálója (Kedei Zoltán), Boszorkánytáncot (Kákonyi Csilla) járunk, mint a
Négy évszak (Baróthi Ádám) Az idő fogságában (Gyarmathy János). Aztán halkan,
akárha belülről, megszólal a Lélekharang
(Kolumbán Kántor Zita), és érezzük, hogy elárasztanak a Reflexiók (Major Gizella).” Persze kikerekedhetnek másfajta sztorik is. És
előfordulhat, hogy a közönség egy része a líránál fogékonyabb a földibb, konkrétabb dolgokra. Sokan időznek el a tárlaton például
Kiss Levente kinetikus munkájánál, elámulva
a villanyáram táplálta Lopakodó „örökmozgó”, csúszó, forgó, kerekes-karikás szerkezetén. Vagy nem tudnak ellenállni a
csábításnak, és titokban végigsimítják Bocskay Vince hason fekvő hölgyének kihívóan
felmagasló hátsó idomait. Vagy kipróbálják,
mivel képes meglepni Makkai István féminstallációja, a Hódolat René Magritte-nak. Ha
az ember megemeli az asztalkán elhelyezett
cigarettásdobozkát, azonnal riasztócsengő
hangja hozza rá a frászt. Akkor már békésebb, ha Veres Gábor Hunor Parkőr botjához
fordul, és azzal próbálkozik. Annak idején,
amikor még fontos volt a parkok, terek tisztasága, voltak olyan alkalmazottak és önkéntesek, akik hegyes végű pálcával szurkálták
fel és gyűjtötték össze a lapikat, papírfecniket. A szobrász ezt emelte most mívesen
megmunkált fémbotjával, hulladékaival művészi rangra.
Mindezeken túl is van még bőven felfedeznivaló a vásárhelyi, szovátai, segesvári,
szászrégeni, sárpataki képzőművészek tárlatán. Élménygazdagító látogatást ígér.
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Kányádira emlékezik az Irodalmi Magazin

(Folytatás a 3. oldalról)
de az olvasók szeretete töretlen. Az elemzések, méltatások sora egy beszélgetés részletével indul, amelyet
az Irodalmi Magazin alapító főszerkesztője, Oláh János
folytatott Kányádival 2005ben (és amelyben Kányádi Halottak
napja
Bécsben című
verse kapcsán a
szerzői szerénység egyik legszebb mondatát
mondja
el:
„Ebben a versben az én verset
írni tudásomnak
minden erénye
és talán gyöngesége is, nem
tudom, benne
van”). Gryllus

Kucsera Jenő: Keresztgrafika

Dániellel, a Kaláka együttes vezéregyéniségével is készült interjú. Abban idézi a Kányádival jó barátságban
élt zenész egy erdélyi tanító mondatát, amit a költő
időnként szívesen ismételgetett: „Azt szeretem a verseidben, Sándor, hogy mindig benne vagyunk, még ha
csak egy feketerigó képében is”. A pályaívről egyébként szakember, Pécsi Györgyi irodalomtörténész, Kányádi monográfusa is beszél.
Ugyancsak lényeges része a szerkesztési koncepciónak, hogy a költői személyiség vonzereje és az életút
tapasztalata mellett hangsúlyozza azokat a szakmai
okokat, amelyek a nemrég elhunyt költőt a 20–21. századi kultúra meghatározójává tették. De a Kányádit
kedvelő olvasóközönség nagy hányadában minden bizonnyal a magazinban újra elénk tárt versek és a pályatársak, utódok ezekhez kapcsolódó vallomásai
hagyják a legmélyebb nyomot. Megrendítő az a költemény, amely a főhajtó lapszámot zárja. Ferenczes István írta 2018. júliusában. A címe: Kányádi Sándor
sírjára. Teljes egészében idézzük: „1. És szakadt az
eső/ Zokogott az ég is/ Porba szállott a test/ Mennybe
a poézis// 2. Hazatért a fiú/ Pihen a bujdosó/ Boldog
bölcsőjében/ Ring el a koporsó.” (nk)

Végszó?

A verses fotóalbum címlapján a kérdőjel nem szerepel, alulírott tette
most ide, annak reményében, hogy a szerző, Kucsera Jenő maga se
gondolja komolyan, hogy kötete megjelentetésével végleg búcsút vesz
a lírától. A fotózásra pedig aztán tényleg ne gondoljunk ilyen vonatkozásban! Az hosszú évtizedek óta elválaszthatatlan a kiváló marosvásárhelyi fotós mindennapjaitól. És ünnepeitől, örömeitől.
Számos elismerést, sikert is az hozott számára. Erről sokan tudnak,
hiányolja is a nagyközönség, ha valamilyen rendezvényen nincs
jelen ihletett képeivel. Arról már kevesebb embernek van tudomása, hogy a líra is nagy kedvence, olyannyira, hogy versírásra is
késztetik a múzsák. Magányát ezzel is próbálja enyhíteni, kedvét
rímfaragással színesebbre deríteni. Ebbe a 77. születésnapjára időzített könyvébe 33-at válogatott be alkalom szülte, illetve hangulatok, érzelmek sugallta költeményeiből. Biztos fájó szívvel
szelektált, fotóból is csak hetven fért a kiadványba. Pedig rengeteg
felvétel lehet a tarsolyában, illetve a számítógépében. De hát ki
bírja az ilyesmit zsebbel?! Egy milliomos nyugdíjas, ki más!
Olyan, mint Kucsera, aki mindent maga csinál. A belső nyitóoldalon ezt tudatja is a nagyvilággal: előszó, versek és képek, szerkesztés mind K. J. nevéhez kötődnek. Sőt a szponzor is Kucsera Jenő.
A nyugdíjosztály havonta átutalt összegéből, vagyis a nyugdíjából.
Amiben az is benne van, hogy a szerző az egyik legjobb humorú

A bözödi szörny

Kányádi Sándor Erdélyi Lajossal New Yorkban 1973-ban. A fotóművész nemrég töltötte 90.
évét (Irodalmi Magazin)

fotográfusunk. Erről több képe is meggyőzheti az album lapozóit.
Az írás, a vers azonban szomorkásabb, személyre szabottan is árulkodóbb. Bizony sokan járunk, járnak vele azonos cipőben. De itt
inkább adjuk át a szót neki.
„Először csodálatos kolléganőim ihlettek versírásra, majd a fotóklub
felejthetetlen, élményekben gazdag fotótúráit örökítettem meg a humoros oldalról nézve. De legkedveltebb témáim, talán a korom miatt,
mégis az ősz, az elmúlás, melyek melankolikus gondolatokat hoznak
elő belőlem. Az öregségem, a magányom, a fotóimmal teleaggatott lakásom, az ablakomon át látott utcakép, vagy éppen a vörösen lenyugvó
nap mind versbe kívánkozott – olvasható az előszóban. – Úgy látszik,
az egyedüllét, a szociális gondok, a vállamra nehezedő évek súlya, az
életem nagy részét érintő igaztalanságok ezeket a gondolatokat hozzák
elő belőlem. Sokan szememre is vetik, hogy humoros beállítottságú
ember lévén miért írok már-már depressziós hangulatú verseket...
Szakértő irodalmár ugyan nem látta verseimet, ezért lehet, hogy azok
nem tökéletesek, de mindenképpen az én lelkivilágomat, belső érzéseimet tükrözik, és ha így van, akkor már elértem a célomat, amiért
papírra vetettem őket.” Majd tovább: „Képeim nagy része, mint azt
tőlem már megszokhatták, nem valóságképek, hanem fotóra átírt gondolatok. Gondolataim fotókra átvitt meghosszabbítása.” Tekintsünk
bele a kötetbe. (N.M.K.)

Kucsera Jenő: Mozaik

Magányom

Kucsera Jenő

Mikor már földig ér a délután,
A magány akkor száll reám.
Hívatlanul a vállamra ül,
S lám, már nem vagyok egyedül.
És nálam marad egész este,
Gondolataim keresve.
Elküldeném, de nem lehet,
Ő veszi át a helyemet.
S az így született gondolat
Felnagyítja a gondokat.

Már nem siet, sétál az idő,
Kinn hosszú szakállú eső.
Nem gondolok már semmi jót,
Hát beveszem az altatót.
S a bódító enyhülést várva,
Belezuhanok az éjszakába.
2018
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A szállító neve és címe
TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u.
52. sz., tel.: 0265/216-242
ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,
0731-89-89-89,
Hu: 0036-30-60-53-753

Útirány
Marosvásárhely –
Budapest

Indulás

Visszatérés

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.*,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,
péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól
(Dózsa György utca)

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

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről,
a Népligetből 15.30-kor,
a 30-as peronról

* Időszakos járat

Marosvásárhely –
Budapest

ADÁSVÉTEL
Hideg-súgó

mellett.

(2950-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-707-713. (2924)
TŰZIFA eladó. Tel. 0752-578-568. (2924)
TŰZIFA eladó. Tel. 0749-759-654. (2924)

ELVESZETT

teri Hivatal által Bereczki Zsolt Fe-

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0734-123-877.
(21268-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)
ALKALMAZUNK SZENDVICSKÉSZÍTŐT és TAKARÍTÓNŐT.
Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
ÖN MEGBÍZHATÓ, a stabil munkahelyet megbecsülő személy?
Csatlakozzon a Renania Trade logisztikai csapatához RAKTÁRKEZELŐI munkakörben. Ha pályakezdő, vagy nincs a logisztika terén
tapasztalata, lépésről lépésre betanítjuk. Amit kínálunk: Képzés a
munkahelyen • Modern logisztikai rendszer hatékony használatának
megtanítása • Meghatározatlan időre kötött szerződés • Fix fizetés és
teljesítménybónuszok • Étkezési jegyek • Munkaprogram hétfőtől
péntekig. Az önéletrajzokat a következő weboldalra várjuk:
https://www.renania.ro/cariere/, személyesen a következő címre: Bodoni (Budiului) utca 68. szám, Marosvásárhely, vagy hívjanak telefonon a 0372–759-230 számon. (63709)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig kinyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-kezelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, felelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég honlapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (63709)
A VARROC LIGHTING SISTEMS ROMANIA RT. (volt Electromureş Rt.) ALKALMAZ: fröccsöntött autóalkatrészek elkészítésére, megmunkálására
és felszerelésére MUNKÁSOKAT
(műanyagfröccsöntés, bevonás fémréteggel, a műanyag darabok hegesztése és összeszerelése). Tapasztalat az iparban vagy magasnyomású műanyagfröccsöntésben előnyt jelent. Vonzó bérezési csomag.
Az önéletrajzok benyújthatók a részvénytársaság székhelyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112–114. sz. alatt. Érdeklődni a 0744390-767-es telefonszámon. (-I)

renc névre kiállított, MS0677805
mellé

MEGEMLÉKEZÉS

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műharmonikaajtókat.

Tel.

0265/218-321, 0744-121-714, 0766214-586. (9/2834)

rendelt,

3172001–3172040 számozású me-

zőgazdasági termelői nyugtatömb.

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-

052. (16/2864-I)

métleöntő készítését tömbházaknál,

Semmisnek nyilvánítom. (2963-I)

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,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• 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

705-441. (6/2831)

VÁLLALUNK háztetőkészítést, -javí-

tást (lemezből és cserépből) és bárkicsi

marosvásárhelyi

PÉTER

MÁTYÁSRA halálának első évfordulóján. Felejthetetlen, szép em-

lékét,

jóságát

szívünkben

Fájó szívvel emlékezünk június 2-

án a nyárádremetei születésű

VÁLLALOK bádogosmunkát, sze-

milyen

Fájó szívvel emlékezünk június 1-

jén a csíkmadarasi születésű

őrizzük. Szerettei. (2925-I)

bármilyen tetőjavítást stb. Tel. 0771-

ELVESZETT az Ákosfalvi Polgármesattesztát

Egy út 110 lej,
menet–jövet 200 lej,
nyugdíjasoknak és diákoknak
180 lej.

MINDENFÉLE

ket,

Tel. 0365/411-623, 0770-341-906.

számú

Előnyös árak

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ELADÓ Vármezőben 3 ár telek faa

Irányár

* Időszakos járat

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

házzal

7

javítást

0745-680-818. (2/2902-I)

stb.

Tel.

• 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
- 0758-047-604
• 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.

ORBÁN

ERZSÉBETRE

szül.

Jánosi halálának első évforduló-

ján és JÁNOSI MARGITRA halálá-

nak

tizedik

évfordulóján.

Emléküket kegyelettel őrzik szeretteik. (sz-I)

Szomorúan

emlékezünk

ADORJÁNI JÚLIA szül. Incze

dicsőszentmártoni nyugalmazott

tanítónőre halálának 14. évfordu-

lóján, június 2-án, amikor szorgos

keze

megpihent.

Szelíd

lelkét, derűs mosolyát szívükben

mindig őrzik szerettei. (2966-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal és megtört

szívvel tudatjuk, hogy szeretett
fiunk,

ifj. BORDI ATTILA

2019. május 29-én, 22. évében
csendesen megpihent. Utolsó út-

jára a Dózsa György községi te-

metőben kísérhetik el mindazok,

akik részt vesznek a 2019. június

1-jén 14 órakor kezdődő temeté-

sen.

Fájó szívvel búcsúznak tőle szü-

lei, testvére, nagyszülei, dédima-

mája, keresztszülei, közeli és

távoli rokonai, barátai, szom-

szédai.

Csendesen alszik, megpihent

végleg,

angyalok bölcsője ringatja már,

nem jöhet vissza, hiába hívjuk,

emléke szívünkben otthont talál.

Nyugodjon békében! (sz-I)

8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM _________________________________ 2019. június 1., szombat
A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üzletágába keres

raktári munkatársat

Elvárásaink:
– a román nyelv
alapfokú ismerete
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes
csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú
perspektíva

Az önéletrajzok a 0265/252-144-es faxszámon, a
hr@surubtrade.ro e-mail-címen vagy személyesen a Surub Trade
raktáránál (Marosvásárhely, Duzilor u. 1. sz.) nyújthatók be.

