
Megyeszerte útjavítási munkálatok folynak, ezért több he-
lyen ideiglenesen forgalomkorlátozásra, helyenként jármű-
torlódásokra számíthatunk a megyei utakon, amíg az új
aszfaltszőnyegeket leterítik. Lukács Katalin, a megyei tanács
szóvivője szerint a kátyúzással (pontosabban az év első
felére tervezettel) már végeztek az útjavításra szerződött
cégek.

Egyes övezetekben a szerződésekben van keret arra, hogy ősszel is
kátyúzzanak, ha szükség lesz rá, azaz ha időközben új gödrök keletkez-
nek. Ami az aszfaltszőnyegeket illeti, több mint 92 km leterítésére van
anyagi keret és szerződés kötve. Ebből 20,384 km-re még a tavalyi költ-
ségvetési keretből maradt pénz, 72,764 km-re pedig az idei költségve-
tésből irányoztak elő pénzösszeget. A legtöbb esetben egy-két
kilométeres szakaszokra kerül egybefüggő aszfalt, ritkábban akadnak
hosszabb szakaszok is. 

Kétnapos 
emlékezés 
Marosvécsen
Augusztus 9–10-én újra emlékidéző
rendezvénysorozattal tiszteleg a heli-
koni íróközösség tagjai előtt a maros-
vásárhelyi Helikon – Kemény János
Alapítvány. A helikoni leszármazottak
találkozója néven ismertté vált nyári
eseménynek idén is a marosvécsi Ke-
mény-kastély ad otthont.

____________3.
Kolozsváron 
tekinthető meg a
The Art of Banksy
A tárlatot Banksy életéről és életmű-
véről szóló videók egészítik ki. A szer-
vezők emlékeztetnek, hogy a
street-art legismertebb képviselőjét,
Banksyt a Times magazin a bolygó
100 legbefolyásosabb embere közé
sorolta, noha identitását továbbra is
homály fedi. 

____________5.(Folytatás a 7. oldalon)
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Több mint 92 km megyei útszakaszra kerül új aszfaltréteg Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

HÁZIKEDVENC

Forgalomkorlátozásra lehet számítani

Javában aszfaltoznak



Az elmúlt közel három év parlamenti
munkájáról számoltak be kedd dél-
után Nyárádszeredában a Maros me-
gyei szenátorok és képviselők a
megye minden részéről érkező pol-
gármestereknek, tanácsosoknak, is-
kolaigazgatóknak.

Az elmúlt időszak történései és a politikai
káosz a parlamenti szakbizottságok munká-
jában is „lecsapódik”, ebbe kívántak betekin-
tést engedni, és a Nyárádmente fesztivált a
szórakozás mellett szakmai és önkormányzati
találkozások révén is hasznossá tenni –
mondta el köszöntőjében Tóth Sándor házi-
gazda polgármester. A Maros megyei
RMDSZ elnökeként Péter Ferenc elismerte:
bár ellenezte, hogy 2016-ban teljesen meg-
újult csapat induljon a megyéből a parla-
mentbe, most el kell ismernie, hogy sikeres
lépés volt, mindenki megtalálta a helyét, és
az országos vezetés is elégedett a munkájuk-
kal. Az elkövetkező másfél évben három vá-
lasztás előtt állunk, és a novemberi
államelnök-választás csak felkészülés lesz a
jövő évi önkormányzati választásra, amely-
nek legnagyobb tétje az lesz, hogy meg tudja-
e őrizni az RMDSZ a megyei tanácselnöki
tisztséget, de az is nagyon fontos, hogy meg-
maradjanak az eddigi elöljárói és tanácsosi
számok a helyi és megyei önkormányzatok-
ban. Néhány településen meg kell nyerni a

polgármesteri széket, és erre Marosvásárhely
esetében is lehetőség van. Ugyanakkor a par-
lamenti bejutási küszöböt is el kell érni. Az
önkormányzati munka kezd beérni, minden
településen vannak eredmények, és van ami-
vel kiállni a választópolgárok elé a következő
évben – mondta a megyei elnök. A jelenlevő-
ket Magyarország csíkszeredai főkonzulátu-
sának vezetője, Tóth László is üdvözölte,
ismertetve a főkonzulátus munkáját, amelyet
Nyárádszeredába is lehoznának, de szólt

azokról a gazdaságfejlesztési és családtámo-
gatási programokról is, amelyeket az anyaor-
szág elindított és a határon túlra is kiterjeszt.

A választópolgárok előtt kedden három
Maros megyei honatya számolt be, betekin-
tést nyújtva a színfalak mögött zajló politikai
egyezkedések, sikerek és kudarcok, egyálta-
lán a Bukarestben folyó munka részleteibe. 

A szenátus oktatási bizottságában dolgozó
Novák Csaba Zoltán kettős munkáját mutatta
be. Közösségi munkáját az önkormányzatok-
kal, az állami intézményekkel és a pedagógu-
sokkal való kapcsolattartás, a konzultációs

körutak, a tankönyvpályázatok és a tovább-
képzések jelentik, míg szakpolitikusként tör-
vények beterjesztését támogatja vagy
akadályozza meg, egyeztet az oktatási mi-
niszterrel vagy a kisebbségügyi államtitkár-
ral, kezdeményezte a bölcsődei törvényt, az
óvodai oktatás kötelezővé tételét, a román
nyelv második nyelvként való oktatását a ki-
sebbségiek körében, a délutáni oktatás intéz-
ményesítését és a kétszintű érettségi
bevezetését. 

Császár Károly Zsolt szenátor a jogi bi-
zottságban tevékenykedik, ahol eddig 54 tör-
vénytervezetet terjesztett be, amiből 19
elfogadásra került és érvénybe lépett, hármat
elutasítottak, 32 még a szakbizottságok előtt
van. Az ő munkája főleg a visszaszolgáltatás,
a tulajdonjog rendezése terén zajlik, itt alkotott
törvényeket, de a következő időszakban a köz-
beszerzés, területrendezés, az összeférhetetlen-
ségi akadályok felszámolása mellett a nemrég
elfogadott új közigazgatási törvénykönyv mó-
dosítása is szerepel célkitűzései között. 

Dr. Vass Levente képviselő 92 törvénykez-
deményezésben vett részt, ebből 24 emelke-
dett törvényerőre, hét törvényt írt, amiből öt
egészségügyi, és 30 törvénykezdeményezést
terjesztett be – számolt be parlamenti ered-
ményeiről, szólva orvosi és a Studium-Pros-
pero alapítvány vezetőjeként végzett
tevékenységéről is. Csép Éva Andrea képvi-
selő nem tudott jelen lenni, így beszámolóját
munkatársa, Molnár Botond révén juttatta el
a jelenlevőkhöz, a rendezvény végén pedig a
Székelyföldi Közpolitikai Intézetet mutatta
be Maros megyei munkartársa, a nyárádsze-
redai irodában dolgozó Balla Attila.

Ma HERMINA, 
holnap DOMINIKA
és DOMONKOS napja.
DOMINIKA: a Dominicus fér-
finév női párja.

3., szombat
A Nap kel 

6 óra 4 perckor, 
lenyugszik 

20 óra  51 perckor. 
Az év 215. napja, 
hátravan 150 nap.
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Hőmérséklet:
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Jövő héten nekifognak az éjszakai menedékhely 
és szociális központ felújításának

Csütörtökön kezdődik a kilakoltatás

A marosvásárhelyi Rozmaring utcai éjszakai
menedékhely és szociális központ azon lakóit,
akik nem hajlandók elhagyni az épületet, jövő
csütörtökön kilakoltatják – jelentette ki pénte-
ken sajtóértekezleten Claudiu Maior, a polgár-
mester tanácsadója. Hozzátette: éhség-
sztrájkolhatnak, leugorhatnak a tetőről (amivel
fenyegetőznek), a kilakoltatás megtörténik, hi-
szen az épület állapota szükségessé teszi a fel-
újítás megkezdését. 

Claudiu Maior elmondta: az épület főjavítása nem tűr
halasztást, ezért a lakóknak a munkálatok idejére el kell
hagyniuk a menedékhelyet. Hiába fenyegetőznek éhség-
sztrájkkal, perekkel, bizonyos civil szervezetek az ön-
kormányzat ellen uszítanak, mindenkinek be kell tartani
az éjszakai menedékhely szabályzatát. Nem igaz, hogy
a hivatal nem ajánlott fel munkalehetőséget az itt élő

családoknak, de a lakók elutasították ezeket – közölte
Maior, aki mellett jelen voltak a menedékhely vezetői
is. Claudiu Maior hangsúlyozta: a szociális központban
117-en laknak, köztük 15 család, a többiek egyedülál-
lóak. 

„A legnagyobb illeték, amit fizetniük kell a menedék-
hely lakóinak, havi 4 lej, 25 személy még ezt sem fizette
ki. A menedékhelyen uralkodó állapotok tűrhetetlenek,
heti háromszor kell elhordani a szemetet, fertőtleníteni
kell, és van köztük olyan személy, aki ellen szexuális
zaklatás miatt eljárás indult. A helyi rendőrség 27 alka-
lommal kellett közbelépjen. A jelenlegi helyzetben 25
személy megértette, hogy el kell hagyja a menedékhe-
lyet, a többiek fenyegetőznek” – tette hozzá Claudiu
Maior. Jövő szerdán elzárják az ivóvízcsapokat, a gázt
és a fűtést, csütörtökön pedig nekifognak a tetőzet, a
mosdóhelyiségek, szobák javításának, az embereket
pedig kilakoltatják. 

A parlamenti munka elmúlt három évét és a jövő évi terveket ismertették a honatyák       Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Antalfi Imola

Fotó: Antalfi Imola 

Honatyák politikai beszámolója

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647

Forgalomkorlátozás 
a Transalpinán

Augusztus 10–11-én a 67C országút Transalpina útvonalát két
kilométeres szakaszon lezárják a IV. országos driftverseny miatt.
Augusztus 10-én 8–11, 12.30–15.30 és 17–20 óra között, au-
gusztus 11-én 8–12, 14–19 óra között szünetel a közúti forgalom
a 39+500 és 41+800 km-eknél. A verseny az Urdele-csúcs öve-
zetében zajlik, a Novaci–Rânca szakaszon lehet közlekedni. Az
országúthálózat állapotáról a közúti infrastruktúrát kezelő tár-
saság diszpécserszolgálatánál lehet érdeklődni a 021/264.33.33,
021/9360-as telefonszámokon, valamint a www.cnadnr.ro hon-
lapon.

Szászrégeni Kerekerdő VIII.
Augusztus 5–11. között zajlik a Kerekerdő kulturális rendez-

vénysorozat nyolcadik kiadása Szászrégenben. Európai filmek
szabadtéri vetítése, alkotóműhelyek gyermekek számára,
dzsesszkoncert szerepel a programban, művészek is jelen lesz-
nek, a cél a helyi projektek tervezése és fejlesztése – derül ki a
K’ARTE Egyesület közleményéből.



Kétnapos emlékezés 
Marosvécsen

Augusztus 9–10-én újra emlékidéző rendezvényso-
rozattal tiszteleg a helikoni íróközösség tagjai előtt a
marosvásárhelyi Helikon – Kemény János Alapítvány.
A helikoni leszármazottak találkozója néven ismertté
vált nyári eseménynek idén is a marosvécsi Kemény-
kastély ad otthont. Mint mindig, ezúttal is változatos,
sokszínű, bensőséges hangulatú rendezvények idézik
fel mindazt az értéket, amit az egykori marosvécsi ta-
lálkozók házigazdái és jeles író vendégei, az Erdélyi
Helikon munkatársai hagytak az utókorra. A rendezők
remélik, hogy mindkét napon népes közönség tiszteli
meg jelenlétével az eseménysort. A helyi érdeklődők
mellett távolabbról érkező irodalombarátokra is szá-
mítanak, hiszen még nem volt olyan év, hogy ne lettek
volna külföldiek is a találkozón. Most az egri Dsida
Jenő Baráti Társaság képviselteti magát dr. Lisztóczky
László nyugalmazott egyetemi tanár, Ködöböcz Gábor
irodalomtörténész és Ungváry Tamás színművész sze-
mélyében.

Az idei vécsi összejövetel kiemelt témája: A heli-
koni íróparlament mártírjai. Erről az augusztus 9-én,
pénteken 16.30 órakor sorra kerülő konferencián érte-
kezik a négy meghívott előadó: Albu Balogh Andrea
(Nagyvárad), Filep Tamás Gusztáv (Budapest), Veres
Emese Gyöngyvér (Budapest) és Gidó Attila (Kolozs-
vár). Dolgozataikban Karácsony Benő, Lakatos Imre,
Járosi Andor és Ligeti Ernő alakját, életútját mutatják
fel.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1395. sz., 2019. augusztus 3.

Sinka István

(Folytatás a 4. oldalon)

Adorjáni Lea-Tekla (Székelyudvarhely) alkotása. Mellékletünket a 25. Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótáborban született munkákkal illusztráljuk. A kiállítás 
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem előcsarnokában tekinthető meg

Elvarázsolt élet
Rontó asszony szeme vert meg,
így lettem nagyálmú gyermek,
kinek másokat kell szánni. –
Álmom mellé mást is kaptam:
egy villámló libatollal
megtanultam citerázni –
s tudok vitázni a holddal.

Rontó asszony nem jó asszony,
rontó asszony elvarázsol:
mécsvilágnál kínnal, könnyel
mindig tele volt a jászol,
s tamburámon sírt a kotta.
Pitvarból ki-kijött anyám
s két szeme könnyivel mosta
gyönge ágú kis nótafám.
Mert tudta, hogy szenvednem kell,
s tudta, hogy árva küszöbön
néz át a tejszagú udvar,
hogyha fia majd elköszön.

50 éve, 1969. június 17-én hunyt el 
a Kossuth-díjas költő



A 15 órakor kezdődő pénteki megnyilvánulások megnyitójaként
a kastély udvarán H. Szabó Gyula, az alapítvány elnöke mond kö-
szöntőt, majd a Cantuale együttes énekel. 16 órakor a Balassi Intézet
Sepsiszentgyörgyi Magyar Kulturális Központja és annak vezetője,
Szebeni Zsuzsa rendezésében Benedek Elek-emlékkiállítás nyílik.
A 160 éve született, 90 esztendeje elhunyt íróról Szabó Zsolt szer-
kesztő beszél. Az emlékkonferenciát
követően Bancsi Edina fiatal zenészt
hallhatják, ismerhetik meg a jelenle-
vők.

Másnap, augusztus 10-én, szomba-
ton 10 órától a kastélyparkban foly-
tatódik a megemlékezés. Kemény
János és családja, valamint az Erdé-
lyi Helikon körének érdemeit H.
Szabó Gyula, Ördög Ferenc maros-
vécsi polgármester, Benkő Mihály
lelkész és Lisztóczky László mél-
tatja. A helybeli iskolások erre az al-
kalomra külön műsorral készültek,

majd koszorúzás zárja a kültéri rendezvényt. 11.30-kor a vécsi
tánccsoport lép dobogóra, 12 órakor a Védőőrizet című filmet ve-
títik. 13 órakor könyvbemutatón viszik közönség elé báró Kemény
Jánosné Augusta Paton és báró Bornemissza Elemérné Szilvássy
Karola emlékiratait. A köteteket Szebeni Zsuzsa ismerteti. 14 órá-
tól a helikoni írók leszármazottainak beszélgetése zárja a 
találkozót.

Megjelent a Korunk augusztusi száma
Modern klasszikusok

A felvilágosodás nagy műveit újraol-
vasó, újraértelmező tanulmányokat tartal-
maz a lapszám, felelevenítve a jelen
életkörülményeit, szellemi konstrukcióját
kimunkáló nagy gondolkodók hagyaté-
kát. Milyen klasszikus filozófiai és tudo-
mányos műveken alapszik a modernitás
kulturális építménye? Milyen aktuális
üzenete van számunkra az alapszövegek-
nek? Melyek voltak azok a művek, ame-
lyek eseményszámba menő megjelenése
hosszú időre meghatározta a modern gon-
dolkodást? Válaszolván ezekre a kérdé-
sekre, a tematikus lapszám a modern
nyugati gondolkodás egy lehetséges „ká-
nonját” állítja össze azokból a munkák-
ból, amelyek nélkül a 21. század és a
modernitás elképzelhetetlen lenne, vagy
legalábbis egészen másként festene.

A tartalomból: Farkas Katalin: Descar-
tes és az emberi elme természete, Zemp-
lén Gábor: Az isteni Newton Izsák, Pete
Krisztián: George Berkeley: immateria-

lizmussal a józan észért, Pavlovits Tamás: Modern klasszikusok – Spinoza, Rózsa Er-
zsébet: Hegel Európáról, Szelényi Iván: Marx útja a kritikai kritikától a tudományos
marxizmusig, Kontler László: Locke értekezése a polgári kormányzatról: egy meg-
fontolt felforgató, Horkay Hörcher Ferenc: Edmund Burke és a magyarországi rend-
szerváltás.

Nagy Dénes első, Temészetes
fény című, második világháborús
mozifilmjére 250 millió forint gyár-
tási támogatást szavazott meg a Ma-
gyar Nemzeti Filmalap filmszakmai
döntőbizottsága – tudatta a Film-
alap szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a magyar–
lett–francia–német koprodukcióban
készülő alkotás forgatókönyvét
Nagy Dénes Závada Pál Természe-
tes fény című regénye alapján írta.
A cselekményről azt írták: a film
második világháború idején meg-
szállt Szovjetunióban játszódik
„egy kiismerhetetlen, mocsaras er-
dőségben”. A történet egy magyar
honvéd gyalogos egységet követ,
amely a vidéket járva, eldugott
orosz falvakban szovjet partizáno-
kat keres.

A film operatőre Dobos Tamás
(Genezis, Apaföld), látványterve-
zője Ágh Márton (Tiszta szívvel,
Jupiter holdja, Tegnap) lesz. A mo-
zifilm Magyarországon és Lettor-
szág Oroszországgal határos keleti
tájain – a Campfilm gyártásában –
készül, magyar és lett amatőr sze-
replőkkel. Producere László Sára és
Gerő Marcell, magyar koproducere
Petrányi Viktória.

Mint a Filmalap emlékeztetett rá,
Nagy Dénes generációjának kie-

melkedő tehetségű filmese. Lágy
eső című rövidfilmjével szerepelt a
cannes-i filmfesztivál Rendezők két
hete elnevezésű programjában,
Másik Magyarország – Töredékek
egy falu hétköznapjaiból című, az
NMHH Mecenatúra programjának
támogatásával készült Bukta Imre
portréfilmjéért elnyerte a Magyar
Filmkritikusok díját – idézték fel.
Az alkotás a tervek szerint 2021
őszén kerül a mozikba. 

A Filmalap kommünikéje beszá-
molt arról is, hogy Scherer Péter Já-
szai Mari-díjas színész és színházi
rendező neves produceri csapattal
közösen – Major István, Geszti
Péter, Ditz Edit, Roskó Péter – ké-
szül mozifilmrendezői bemutatko-
zására. Vékes Csabával (Hetedik
alabárdos) közösen rendezik 
A vérovis munkacímen készülő víg-
játékot, amely egy apa és kisfia egy-
másra találásának „eredeti, friss,
érzelmes, őszinte, meglepő és mu-
latságos” története lesz – áll az írá-
sos összegzésben.

A forgatókönyvet Vékes Csaba
írta. A gyártás előkészítésére 10
millió forintot szavazott meg a film-
szakmai döntőbizottság. A vérovis
a Grund, a Filmteam és a forgató-
könyvet fejlesztő Blue Duck Arts
koprodukciójában készül.

Nagy Dénes első mozifilmjét 250 millió forinttal támogatja a Filmalap

Dodó Nikita Ambrina (Marosvásárhely)

Kétnapos emlékezés Marosvécsen
(Folytatás a 3. oldalról)

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ____________________________________________ 2019. augusztus 3., szombat



A múlt heti lapszámunkban az augusztus
elején ismét sorra kerülő Harmonia Cordis
nemzetközi gitárfesztivál fellépőinek részle-
tes életrajzát közöltük. A Beke István Ferenc
gitárművész által létrehozott és a Harmonia
Cordis Egyesületen keresztül máig főszerve-
zett gitárfesztivál immár a 14. kiadásához kö-
zeledik, ezen mellékletünkben a több napig
tartó, számos helyszínen zajló szemle prog-
ramját közöljük. 

Augusztus 6-a, 19 óra – marosvásárhelyi
vár, eső esetén Kultúrpalota. Hart Gábor
(HU) (EuroStrings Artist), Radu Vâlcu (Eu-
roStrings Artist). EuroStrings Artist Guitar
Duo: Hart Gábor (HU)& Radu Vâlcu (RO).
Radu Vâlcu Quartet (RO) (EuroStrings Ar-
tist): Radu Vâlcu – gitár, Răzvan Florescu –
ütőhangszer, Mihai Balabaş – hegedű, Andrei
Petrache – zongora. Stochelo Rosenberg
(NL) & Pusztai Antal (AT) – gitár – Gipsy
Jazz: Asztalos Zsolt (RO) – ütőhangszer,
Hadnagy Attila (RO) – nagybőgő.

Augusztus 7-e, 19 óra – Kultúrpalota. Tri-

tonus Guitar Trio: Molnár Le-
vente, Szurgyi Gergely, Varga
Bálint (HU). Venti Chiavi 
Guitar Trio: Ritter Zsófia, Kor-
mos Balázs, Tóth Álmos
(HU). Bianco Gabriel (FR) –
gitár & Hrabankova Michaela
(CZ) – oboa.

Augusztus 8-a, 19 óra –
Kultúrpalota. Kvartett: Pál
Tamás – első hegedű (RO),
Tuta Roxana – másodhegedű
(RO), Kardos Margit – brácsa
(RO), Sviatoslav Perepelytsia
– cselló (RO). Szólista: Beke
István Ferenc (RO) – gitár,
Gabriel Guillén (VE/ AT) –
gitár. Duo Atanas Ourkouzou-
nov (BG/FR) – gitár & Mie
Ogura (JP/FR) – fuvola:
Jazz/Balcan Music.

Augusztus 9-e, 19 óra –
Kultúrpalota. Duo Celeste:

Orosz Dávid
Gergő & Tudor
Gliga (RO).
Duó: Girán
Péter & Csáki
András (HU).
Szólista: Judi-
caël Perroy (FR/USA).

Augusztus 10-e, 19 óra –
Kultúrpalota. Dimitris Sou-
karas (GR) – (EuroStrings Ar-
tist). You Wu (CN) –
(EuroStrings Artist). Zuzanna
WęŻyk (PL/GB) – (Euro
Strings Artist). Peter Graneis
(DE) – (EuroStrings Artist).
EuroStrings Artist Guitar
quartet: Dimitris Soukaras
(GR), You Wu (CN), Zuzanna
WęŻyk (PL/GB), Peter Gra-
neis (DE). Marco Tamayo
(CU/AT).

Augusztus 11-e, 20 óra –
marosvásárhelyi vár, eső ese-
tén: Kultúrpalota. Vicente
Amigo – gitár, Ewen Vernal

– basszusgitár, Antonio Fernández Perona –
gitár, Fali Pipio – ének, Francisco González
Agudo – ütőhangszer, Rafael de Utrera –
ének. 

Alternatív programok
Augusztus 7-e, 15 óra – a Kultúrpalota

kistermében: a Harmonia Cordis gitárverseny
döntője.

Augusztus 7-e és 10-e között, naponta 10–
13 és 15–18 óra között a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen: mesterkurzusok és

más szakmai beszélgetések. A SEGOVIA gi-
tárbolt AER hangszerbemutatója. Augusztus
7-én és 8-án 10–13 és 15–18 óra között: AMP
bemutató/ UDO ROESNER AMP – DA
CAPO 60 bemutató.

Augusztus 8-án 16 órától – koncert a ma-
rosvásárhelyi kardiológiai intézetben.

Augusztus 9-én 17 órától – Bocskai-terem:
koncert az öregotthon és az árvaház lakóinak.

Augusztus 11-én 10–13 óra között a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemen: karrier-
építés – Gabriel Bianco (FR). (Knb.)

A Venti Chiavi gitártrió

Dimitris Soukaras

A 14. Harmonia Cordis nemzetközi gitárfesztivál programja
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Támogatók:

A graffitiművész 50 alkotását bemutató vándortárlat augusztus 1-je és no-
vember 3-a között látogatható a Vaida Voevod Házban (Hunyadi tér – Piaţa
Ştefan cel Mare 18.). A The Art of Banksy kiállítás Isztambulból indult 2016-
ban, azóta bejárta Párizst, Londont, Rómát, Berlint, Tel-Avivot, Torontót,
Montreált, Milánót. Képeket, fotókat és 3D tárgyakat tartalmaz, többek közt
a Lány léggömbbel (Girl with Balloon), a Police Kids, a Bomb Hugger című
alkotásokkal ismerkedhetnek meg a látogatók. 

A tárlatot Banksy életéről és életművéről szóló videók egészítik ki. A szer-
vezők emlékeztetnek, hogy a street-art legismertebb képviselőjét, Banksyt a
Times magazin a bolygó 100 legbefolyásosabb embere közé sorolta, noha

identitását továbbra is homály fedi. Annyit lehet tudni róla, hogy az Egyesült Királyságban,
Bristol városban született.

Banksy neve tavaly azzal került a címlapokra, hogy a Lány léggömbbel című munkája egy
aukción megsemmisítette önmagát, pár másodperccel azután, hogy elkelt 1,4 millió angol fon-
tért. 

A kolozsvári kiállításra a Vaida Voevod Háznál, valamint on-line az Eventim.ro-n lehet 
jegyet vásárolni, valamint a kiállítást támogató cégeknél (Vodafone, Telekom, Diverta, 
Cărtureşti, Carrefour és OMV-töltőállomások). Egy jegy ára 35 lej hétköznap és 40 lej hétvégén.
A tanulók, diákok és nyugdíjasok 20 lejes jegyet vásárolhatnak hétköznap és 30 lejért látogat-
hatják a kiállítást hétvégén. A 7 évnél kisebb gyerekek számára a tárlatlátogatás ingyenes.

Kolozsváron tekinthető meg a The Art of Banksy
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Lemondták a Woodstock 
50 jubileumi fesztivált

Lemondták a Woodstock 50 jubileumi fesztivált –
értesült a Variety számos forrásból. A jegyáruso-
kat és részvényeseket arról értesítették szerda
reggel, hogy a nehézségekkel küzdő fesztivált nem
fogják megrendezni – olvasható az amerikai szó-
rakoztatóipari hírportál honlapján.

Kedden ismertté vált, hogy Miley Cyrus lemondta fellé-
pését, és így tettek korábban számos más fellépők is, köztük
Jay-Z, aki a zárókoncertet adta volna a híres woodstocki
fesztivál 50. évfordulóján, augusztus 16-a és 18-a közötti
rendezvényen. John Fogerty, aki negyedszázada a Creedence
Clearwater Revival zenekar frontembereként vett részt 
Woodstockban, szintén nem vesz részt a fesztiválon.

A Woodstock 50 fesztivált a New York állambeli Watkins
Glen International autóversenypályán akarták eredetileg
megrendezni, és az 50 évvel ezelőtti poptörténeti jelentőségű
fesztiválra emlékező eseményre több mint 80 fellépő mű-
vészt hívtak meg, köztük Jay-Z-t, John Fogertyt és Miley
Cyrust.

Watkins Glen azonban júniusban felmondta a szerződést
a szervezőkkel. A fesztiválnak a múlt héten új helyszínt ta-
láltak, a Maryland államban lévő Columbia amfiteátrumát.
A szervezők a múlt héten közölték, dolgoznak azon, hogy a
fellépő művészekkel egyetértésre jussanak a koncert hely-
színének megváltoztatása miatt. 

„Ha a zenészek eljönnek, meg fogjuk tartani a rendez-
vényt” – mondta az egyik illetékes.

A jubileumi fesztivál megrendezése már áprilisban meg-
kérdőjeleződött, amikor egyik fő szponzoruk, a Dentsu japán
cég egyik vállalata kivonult az eseményről, arra hivatkozva,
hogy az előkészületek megakadtak, és a szervezők nem tud-
ják garantálni a közönség és a fellépők egészségét és bizton-
ságát.

Hetven éve, 1949. augusztus 3-án hunyt el
Ignotus (Veigelsberg) Hugó kritikus, költő,
író, a Nyugat egyik alapítója, első főszerkesz-
tője. Az MTVA Sajtóadatbankjának portréja:

1869. november 2-án (egyes források sze-
rint november 17-én) született egy német
anyanyelvű, pesti zsidó családban. Apja, a
népszerű Pester Lloyd című újság főszerkesz-
tője nagy súlyt helyezett fia neveltetésére, aki
elvégezte a budapesti egyetem jogi karát, de
már ekkor is inkább az irodalommal és a mű-
vészetekkel foglalkozott. Írásai Ignotus (lati-
nul: ismeretlen) néven jelentek meg,
1907-ben polgári nevének is ezt választotta.
Előbb A Hét című folyóirat munkatársa lett,
majd a Magyar Hírlap riportereként a világ
számos helyéről tudósított. 1906-ban Szerda
címmel folyóiratot alapított, amely azonban
csak egy évet élt meg. Huszonkét évesen nap-
világot látott verses regénye, A Slemil keser-
vei, amelyről még az irodalmi élet
nagyhatalmú formálója, az egyébként konzer-

vatív ízlésű Gyulai Pál is elismerően nyilat-
kozott. A költő Ignotus élete hátralévő majd-
nem hat évtizede alatt csak két verseskötetet
adott ki, a Nyugatban alig húsz költeménye
jelent meg. Ebben közrejátszott az is, hogy az
elsők között fedezte fel Ady zsenijét, és az ő
művei mellett jelentéktelennek érezte a saját
alkotásait. Kiváló novellákat is írt, de ezekből
is csak egy kötetre futotta: hivatásának a kri-
tikát és az irodalomszervezést választotta.

1908-ban a Nyugat egyik alapítója lett, az
első számba Kelet népe címmel ő írta a prog-
ramadó cikket. A közízléssel számos alka-
lommal szembehelyezkedő ízlés, kiváló
stílusérzék jellemezte. Úgy vélte, bármely mű
jó lehet, ha abban a művészi mondanivaló a
tehetség révén tökéletes kifejezést nyer –
azaz „A művészetnek csak egy törvénye van:
csinálj, amit akarsz, ha meg tudod csinálni.”
Szellemi szabadsága, megérzésekre alapuló
kritikai módszere számos politikai és iro-
dalmi konfliktusba sodorta, de arra is képessé

tette, hogy az új tehetségeket (Ady, Móricz,
József Attila, Tersánszky Józsi Jenő) felfe-
dezze és támogassa. 1919-ben, a Tanácsköz-
társaság bukása után az ellenforradalom elől
Bécsbe emigrált. A távolból is nyomon kö-
vette az irodalmi élet alakulását, rendre
küldte haza kritikáit, a Nyugat 1924-ben, írói
jubileumán különszámmal tisztelgett előtte.
1929-ben, Osvát Ernő halála után Babits Mi-
hály – arra hivatkozva, hogy Ignotus gyakori
külföldi útjai miatt nem vesz részt a szerkesz-
tésben – levetette nevét a Nyugat címlapjáról,
ezután ők ketten hosszas vitába bonyolódtak.

Ignotus 1938-ban a fenyegető fasizmus
elől New Yorkba emigrált, ahol filmeket írt,
és egy alkalommal a város irodalmi nagydíját
is elnyerte. 1948-ban idősen és betegen tért
haza, otthon utolsó elismerésként megkapta
a Pro Arte kitüntetést, majd 1949-ben a Ba-
umgarten-díjat is. Nem sokkal ezután, 1949.
augusztus 3-án Budapesten meghalt.

Hamvai a Kerepesi temetőben pihennek,
emlékét utca is őrzi Budapesten. Fia, Ignotus
Pál is kiváló publicista, író, szerkesztő lett.

Egy sor új szuperhősfilmet jelentett be a Marvel
Egy sor új szuperhősfilmet és folytatást je-

lentett be a Marvel filmstúdió a San Diegó-i
Comic Con szórakoztatóipari vásáron. A pop-
kultúra rajongóinak legnagyobb éves találko-
zóján az egyik legnagyobb meglepetést az a
bejelentés okozta, hogy az Oscar-díjas Ma-
hershala Ali játssza majd a vámpírvadász
Pengét. Ezt a szerepet korábban Wesley Sni-
pes alakította.

A Marvel stúdió elnöke, Kevin Feige több
tucatnyi hollywoodi filmsztár kíséretében be-
szélt a közönségnek a stúdióban készülő tíz
új szuperhősfilmről. Mahershala Ali megje-
lenését nagy ováció fogadta. 

Natalie Portman megerősítette, hogy a ne-
gyedik Thor-filmben is szerepelni fog. A
Thor: Love and Thunder című produkcióban
ismét Jane Fostert játssza, de ezúttal vele
lesz Thor pörölyének ereje is. A 2021. no-
vember 5-én debütáló filmet Taika Watiti ren-
dezi, Thor szerepében Chris Hemsworth
látható.

Az új Marvel-filmek között számoltak be
a The Eternals című produkcióról, amelyben
Angelina Jolie és Salma Hayek is szerepel.
A Chloé Zhao rendezésében születő film
olyan – embernek látszó – halhatatlan lé-
nyekről szól, akiknek különleges képessé-
geik vannak. A produkciót a tervek szerint
2020 novemberétől láthatja majd a közönség
a mozikban.

Az első ázsiai–amerikai szuperhősfilm, a
Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings
is elkészül a Marvelnél. A főszereplő kung-
fumestert, Shang-Chit kanadai színész, Simu
Liu alakítja, és a szereposztásban Awkwafina,

a Kőgazdag ázsiaiak sztárja is feltűnik. A
2021 februárjában a mozikba kerülő filmet
Destin Daniel Cretton rendezi. Shang-Chi
apja kínai, anyja amerikai, a hős csaknem
ötven éve jelent meg először a Marvel-kép-
regényekben.

A Marvel a Fekete özvegy című produk-

cióról is tájékoztatta a rajongókat. A szuper-
hősfilmet, amelyben Scarlett Johansson 
játssza Natasha Romanoffot, már egy hó-
napja forgatják, számos jelenetét Budapesten
vették fel.

Feige a Comic Con színpadán megerősí-
tette, hogy készül a Fekete Párduc 2., A gala-

xis őrzői 3., a Marvel kapitány 2., és a Fan-
tasztikus négyes is folytatódik. A Doctor
Strange folytatását, a Doctor Strange in the
Multiverse of Madness című epizódot pedig
Scott Derrickson rendezésében, Benedict
Cumberbatch főszereplésével 2021 májusától
nézheti meg a közönség a mozikban.

70 éve halt meg Ignotus 

Varga Eszter (Csíkszereda)



ADÁSVÉTEL

SZÉKES faluban 8 ár belterület hétvégi
házzal eladó. Érdeklődni Szőcs Máriánál
a 91. szám alatt. (4/3740)

ELADÓ kemény tűzifa, 140 lej. Tel. 0758-
290-241. (1/3750)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (2/3625-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-465-511,
0757-900-161. (10/3787-I)

ELADÓ tűzifa 150 lej/méter. Tel.
0747-620-424. (11/3788-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0751-377-
347. (1/3790-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8/3655)

BÁRMILYEN munkát vállalok:
cserépforgatás, Lindab-tetőzet, festés,
bádogosmunka, 20% kedvezménnyel.
Tel. 0754-830-468. (3564)

VÁLLALUNK bármilyen bádogos-
munkát, csatornajavítást, tetőkészítést
Lindab lemezzel, ácsmunkát, bármilyen
javítást. Tel. 0757-831-459. (1/3624)

CSORDAPÁSZTORT keresek. Tel.
0753-641-888. (4/3780)

MEGEMLÉKEZÉS

El nem múló fájdalommal emlé-
kezünk augusztus 3-án LÁSZLÓ
ERZSÉBETRE (Baba néni) halálá-
nak 5. évfordulóján. Jóságát, sze-
retetét soha nem feledjük. Drága
emlékét szívünkben őrizzük,
amíg élünk. Szerettei. (8/3785)

A rendelkezésünkre bocsátott
kimutatás szerint a megye régió-
iban különbözőek a prioritások. A
marosszentkirályi övezetben
16,810 kilométert irányoztak elő,
ebből a 152. számú megyei útra
(Marosvásárhely–Mezőbánd–
Radnót) 9 km jut: Marosszentki-
rályon 5,05 km, Mezőbándon 2
km, Mezőkapus és Kisikland kö-
zött 1,96 km. A 151. számú me-
gyei úton (Nyárádtő–
Székelytompa) 7,8 km aszfaltsző-
nyeg van tervezve, ebből Nyárád-
karácsony és Ákosfalva között 5
km, Ákosfalva és Nyárádszentbe-
nedek között 800 méter, Backa-
madaras és Nyárádszentlászló
között 2 km.

A gernyeszegi övezetben idén
14,783 km aszfaltozást terveztek.
A 153. számú úton (Szászrégen–
Nyárádremete–Szováta) 6,75 km
jutott: Alsóbölkényben 2 km, Sza-
kadátban 4,75 km. A 153A számú
úton (Nagyernye–Nyárádremete)
5,8 km-re jut új réteg, amiből 2,2
km Ikland és Székelykál, 3,6 km
Iszló és Deményháza között. A
154H úton 2,233 km aszfaltsző-
nyeg jut Balára.

A vámosgálfalvi övezetben az
idei évre egyetlen kilométer asz-
faltot terveztek, mégpedig Héder-
fájára. Ennél több jutott a
nyárádszeredai övezetnek, itt az
úttest 12,7 km új réteggel való el-
látását tervezték be. A 135. számú
megyei úton (Marosvásárhely–
Nyárádszereda–Sóvárad–Hargita
megye határa) 2,5 km jutott Kis-
szentlőrinc és a nyomáti erdő kö-
zött, a 135A számú úton

(Havadtő–Nyárádszereda–Job-
bágytelke) már 6,2 km, ezt Job-
bágyfalva és az iszlói eltérő között
terítették le. A 134. számú megyei
úton (Gyulakuta–Héjjasfalva) 1
km jut Gyulakuta és Székelyvécke
között, 3,05 km pedig Küküllő-
sárdra.

A szászrégeni övezetbe 17,042
km új aszfaltszőnyeget irányoztak
elő, ebből 7 km jut a Szászrégen
és Laposnya közötti 153C számú
útra, 6,36 km a Szászrégen–Bátos
közötti 154. számú szakaszra, 3,68
km pedig a Szászrégen–Maros-
oroszfalu–Déda közötti 154A sza-
kaszra.

A mezősályi övezetben 10,379
kilométeren terítenek le új aszfalt-
szőnyeget, ebből 1.774 méter jut
Batiz és Csekelaka között a 107 G
jelzésű megyei útra (Marosludas–
Fehér megye határa), 2,4 km Me-
zőzáhon a 151-es útra
(Marosludas–Nagysármás–Besz-
terce-Naszód megye határa), 2,3
km Mezősályi és Mezőgerebenes
között (151. számú út Mezősályi–
Mezőbánd között), 1,06 kilométer
Mezőzáh–Mezőceked között
(151C jelzésű út), 845 méter Ma-
rosbogáton kerül a 153E jelzésű
útra, 2 km Magyarbükkösnél a
153F szakaszra.

A felsoroltak mellett van né-
hány útszakasz, ahol teljes körű
felújítás zajlik, azaz aszfaltozzák
a korábbi köves utat vagy szélesí-
tik az utat. 

A megyei tanács a 2020-as évre
közel 44 kilométernyi aszfaltréte-
get már most betervezett az öt
övezetben található megyei utakra
– derült ki.
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A hirdetési rovatban 

megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

(Folytatás az 1. oldalról)

„Olyan csönd van így nélküled, hogy
szinte hallani, amit még utoljára akartál
mondani.”
„Lám, ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat, és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a mesz-
szeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírha-
lom.
Szerető szívekben örök gyász és fájda-
lom.”
Fájó szívvel emlékezünk augusztus 3-án id. PUSKÁS 
JÁNOSRA, az ICRA volt dolgozójára halálának első évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!
Emléke él, és élni fog, míg a mi szívünk e földön dobog.
Őrizzük a képét, a mosolyát, a hangját, s minden gesztusát.
Emlékét őrzi felesége, két gyermeke, két unokája, menye és
veje, valamint szerettei. (13/3766-I)

Javában aszfaltoznak

Közlemény
Az állam emberekből áll.
Emberekből, akik teszik a dolgukat, és emberekből, akik

csak felveszik a fizetésüket.
Törvénymódosítások a bűnözők javára.
Procedúráink nincsenek.
Sok kidobott pénz olyan rendszerekre, amelyek nem mű-

ködnek.
A felkészítők formaságok. A felelősség is formaság.
Mindent elpolitizálnak.
Az utóbbi 30 évben, akikről beigazolódott, hogy nem vég-

zik a dolgukat, továbbra is a rendszerben maradtak „Vigyáz-
nunk kell egymásra” jelszó alatt. 

Alexandrára nem vigyázott senki.
Azokat, akikkel Alexandra akkor beszélt, amikor a 112-t

hívta, ki kell rúgni. A rendőrt, az operátort és az össszes többit,
aki nem tette a dolgát. Ezeknek az embereknek van nevük, és
ki kell rúgni őket. A magasabb tisztségben levők menesztése
túl kevés.

Azokat, akik ettől kezdve nem végzik a feladatukat, ki kell
zárni a rendszerből.

Ha nem kezdjük el a nagytakarítást, 30 év múlva is ugyan-
azokról a dolgokról fogunk beszélni.

Alexandra magánórákra járt. Miért? Mert „párhuzamos rendszert” hoztak létre. Mi hoztuk létre mindnyá-
jan. 30 év alatt.

Alexandra autóstoppal járt. Miért? Mert nem volt más választása.
Mert az oktatás nem fontos számunkra. Bár minden a neveléstől indul.
Alexandra, miután a rendőr megszidta, hogy lefoglalja a telefonvonalat, a beszélgetés végén jó napot kí-

vánt. Tiszteletből, mert így tanították.
Ő nem kapott tiszteletet.
Javaslatok, hogy soha többé ne történhessen meg az, ami Caracalban történt:
1. A kompenzációs fellebbezési törvény visszavonása.
2. Az igazságügyi törvények egyeztetése az európai és nemzetközi intézmények ajánlásaival.
3. A 112-es segélyhívások lokalizálási rendszerének a javítása a 160/2008-as törvény módosításával. 
4. Konkrét lépések a „Gyermekrablás” riasztórendszer működtetésére.
5. A Különleges Műveletek Igazgatósága felügyeleti, lehallgatási és a hívások lokalizálásához szükséges

felszerelések versenyképes technikával való ellátása.
6. A bűnüldöző szerveknek a szükséges anyagi eszközökkel való ellátása a költségvetésből a csendőrség-

nek fegyverekre és munícióra elkülönített 235% átutalásával.
7. A vezetői funkcióba történő kinevezés érdem szerint, versenyvizsga alapján történjék.
8. Az oktatás minőségének javítása a Rendőrakadémia megreformálásával, egyes európai szakértők kon-

zultálásával és a rendőrök folyamatos szakmai felkészítőivel.
9. Az 51/2019-es sürgősségi kormányrendelet visszavonása úgy, hogy a megyei szállítás visszakerüljön

a közszállítás kategóriájába, ez pedig legyen ingyenes a tanulók számára a vakáció ideje alatt is.
10. A szexuális bűnözők regiszterének hatékony működése, és különleges regiszterek létrehozása az erő-

szakos bűncselekmények, nevezetesen a családon belüli erőszak esetén. 
(x)

A Közpénzügyi Minisztérium változtat 
az elektronikus pénztárgépek használatára

vonatkozó türelmi időn
A Közpénzügyi Minisztérium egy határozattervezetben javasolta a bírság eltörlését
abban az esetben, ha az elektronikus pénztárgépet használók nem tartják be a
törvényes előírásokat (1999. évi 28-as sürgősségi kormányrendelet 10. cikkely, cc
pont) a 2017/270 sz. megelőzési törvény előírásaiból.
Az intézkedés azért szükséges, mert a gazdasági szereplőknek, amelyek nem
szerzik be az új típusú pénztárgépeket, nincs objektív okuk az alkalmazkodáshoz
abban az esetben, ha forgalmazói engedélyeket adtak ki minden típusú
pénztárgépre, az engedélyezett forgalmazóknak pedig az új típusú
kasszagépekből van készletük raktáron. A gazdasági egységek nagy részében
beszerezték és felszerelték az elektronikus naplós pénztárgépeket, a kialakult
helyzet pedig a korrekt gazdasági szereplők diszkriminációját jelentené.
Az ANAF felügyelői ezért az első kihágásnál 8.000 lejtől 10.000 lejig terjedő
bírságot rónának ki, felfüggesztenék az értékesítési tevékenységet vagy a
szolgáltatást, elkoboznák azokat a pénzösszegeket, amelyek eredetét nem tudják
bizonyítani, illetve az 1999. évi 28-as sz. sürgősségi kormányrendelet
11.cikkelyének 1. bekezdése f pontjában meghatározott büntetéseket szabhatnak
ki.
Hangsúlyozzuk, hogy minden kereskedelmi egységnek vagy szolgáltatónak
kötelessége a bevételeket az elektronikus fiskális pénztárgépben tárolni, ezeket
beszerezni.
Mivel a Közpénzügyi Minisztérium kifogyott a törvényes intézkedésekből,
amelyekkel az adófizetőket eddig támogathatta, szükségessé vált a 2018. évi 33.
sz. kormányhatározat 1. függeléke 42. pontjának a módosítása a kihágások
megállapításáról, amelyek a 2017. évi 270-es számú megelőzési törvényt egészítik
ki.
A törvényhatározatot a minisztérium honlapján – www.mfinante.gov.ro – tették
közzé.
Az Adó- és Pénzügyi Hivatal kommunikációs, közkapcsolati és sajtóosztálya
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A Maros Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara 

a következő tanfolyamokat szervezi:
• augusztus 19–30., 16 óra: közbeszerzési szakértő (40 óra), 109-es

terem.

• augusztus 26. – szeptember 13., 16 óra:  projektmenedzser (60 óra),
208-as terem

• szeptember 9. – október 4., 16 óra: munka- és egészségvédelmi fel-
ügyelő (40/80 óra), 109-es terem

• szeptember 17. – október 8., 16 óra: humánerőforrás-referens/fel-
ügyelő (40 óra), 208-as terem. 

• október 14. – december 16., 16 óra: személyiadat-kezelő (180 óra),
208-as terem

• november 4. – december 18., 16 óra: tűzvédelmi felelős (136 óra),
109-es terem 

A  Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara aktív tagjai minden
tanfolyamon 5–20% közötti kedvezményt kapnak. Feliratkozni,  bő-
vebb felvilágosítás naponta 8–16 óra között a kamara székhelyén: Ma-
rosvásárhely, Városháza utca 1. szám, telefon: 0265/269-218, fax:
0265/269-219, e-mail: cursuri@cciams.ro, ancagiurgiu@cciams.ro.
Kapcsolattartó: Anca Giurgiu.   

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
• 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.

Közlemény
A helyi tanács 2019. évi 93-

as, a parkolás felügyeletére vo-
natkozó határozata
értelmében augusztus 12-étől a
Piacigazgatóság veszi át a par-
kolással kapcsolatos teendőket
Marosvásárhelyen.

Bérleteket a Cuza Vodă utca
89. szám alatti napipiacon hét-
főtől csütörtökig 8–15 óra,
pénteken 8-13.30 óra között
lehet váltani.

Parkolójegyeket a városi pi-
acok irodáiban, illetve a követ-
kező helyeken lehet vásárolni:

– Locativ Rt., Bartók Béla
utca 2A

– Administraţie şi Turism
Kft., Grigorescu utca 19. szám

– Siletina-jegyirodák
– a Győzelem tér 19. szám

alatti újságosstand (a Telekom
mellett)

– vegyesbolt, a Bábolna utca
21. szám alatt

– Orizont bár, Vár sétány
12/A

– elektromossági szaküzlet,
Köztársaság tér 14. szám 

– másolóiroda, Bolyai utca
29. szám (a Bradului utcai sar-
kon)

Augusztus 12-től minden,
parkolással kapcsolatos tudni-
való az igazgatóság webolda-
lán található meg. 

A parkolóőrök naponta fog-
ják ellenőrizni a szabályok 
betartását. 

A vezetőség 


