
Sharing Heritage –
fotóverseny 
A kulturális örökség európai napja al-
kalmából Maros megye kulturális örök-
ségének népszerűsítésére Sharing
Heritage címmel hirdet fotóversenyt a
Maros Megyei Tanács, a Maros Megyei
Múzeum és a Visit Mures Egyesület.
____________2.
Úgy szeretem 
Régent, hogy 
sohasem feledem
Zágont
Mindenki büszke volt arra, hogy Mikes
Kelemen Zágonban született, közel
ahhoz a házhoz, ahol laktam. Szinte
naponta ott játszodtunk a Mikes-kert-
ben, a tölgyek alatt. Az utcában renge-
teg gyermek volt; a falutól keletre
húzódott a 100 évvel korábbi törté-
nelmi határ.
____________5.
Gördülő Opera 
sorozat – 
Marosvásárhelyen is!
Donizetti Szerelmi bájital című vígope-
rájának premierjével folytatódik a Gör-
dülő Opera sorozat, amely első ízben
látogat külhoni magyar településekre
augusztus 31. és szeptember 9. között.
____________6.

Negyvenfokosnak vagy még többnek
tűnt a déli hőség, a balázsfalvi építőcég
aszfaltozógépei azonban könyörtelenül
dolgoztak. Többek között Szőkefalván a
Kis-Küküllő felé vezető Állomás utcát
aszfaltozták a múlt héten. Az ott lakók
évtizedek óta erre vártak.

Az adagológépből lávaként kifolyó irdatlan
mennyiségű forró bitumenkeverék közelében
pár percre megállni is kellemetlen. Egyesek

azonban évek-évtizedek óta ezzel keresik a ke-
nyerüket. Állításuk szerint azt a munkát is meg
lehet szokni. 

Balog Elemér polgármester az eddigi legsi-
keresebbnek tartja a balázsfalvi céggel kötött
közbeszerzési szerződést. A szaktudás, megbíz-
hatóság, az elvégzett minőségi munka az útépítő
cég hírnevét öregbíti. Az elöljáró sajnálja, hogy
a hátralevő 3,7 km-es aszfaltozás versenypályá-
zatát egy másik cég nyerte el, amelyik alacso-
nyabb összegért vállalta fel a munkálatot. „De
reménykedem, hogy a mostanihoz hasonló mi-

nőségű aszfaltburkolatot terítenek majd le” –
mondta.

A munkálat csoportvezetőjét, Frăţilă Florint
a műszaki adatokról kérdeztük, illetve arról,
hogy mekkora hőséget kell kibírniuk nyaranta,
és miként lehet azt elviselni. – A húsz centimé-
ter magas útalapra kerül a zúzott kő és szurok
keverékéből álló hat centiméteres alapréteg és
a négycentis védőréteg – mondta a csoportve-
zető. Az aszfaltburkolat magassága összesen tíz
centiméter. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Aszfaltozók a hőségben

Indul a 6. Vásárhelyi Forgatag
Több mint háromszáz ese-
mény várja a forgatagozókat
ebben az évben is. Bár a ligeti
zsongás péntektől kezdődik,
addig is van miből válogatni,
hiszen nagyon sok minőségi
programmal készültek a szer-
vezők. Az alábbiakban a hét-
fői programajánlatot
olvashatják.

Kerekasztal-beszélgetés nyitja a
6. Vásárhelyi Forgatag programso-
rozatát, amelynek főszereplői 
Bölöni László labdarúgóedző, 108-
szoros válogatott játékos és 
Zsigmond Barna Pál országgyűlési
képviselő. Velük beszélget a Teleki
Téka udvarán 16 órától Kádár 
Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió
sportszerkesztője és Portik Vilmos,
a Vásárhelyi Forgatag főszervezője.

Mindenképpen érdemes estefelé
belépni a Kultúrpalota előcsarno-
kába, ahol egy, a Maros Művész-
együttes szervezésében létrejött
népviselet-kiállítást lehet megcso-

dálni. Ennek megnyitója 18.30-tól
lesz.

Este 7 órától két előadást is az ér-
deklődők figyelmébe ajánlunk. A
Kultúrpalotában a Bekecs néptánc-
együttes Legendák kertjében című
zenés, táncos műsorral lép szín-
padra, amely a családokat szólítja
meg, a Stúdió Színházban pedig a
közkedvelt Ma-Ró színházi előadás
tekinthető meg.

A bolygók, csillagok szerelmese-
inek és a kíváncsibbaknak érdekes
program kínálkozik este fél 10-től.
A Vár sétányon Varga István amatőr
csillagásszal járdacsillagászat kez-
dődik, ahol a teleszkóp segítségével
lehet megtekinteni a bolygókat,
csillagokat. (közlemény)



Balázsfalváról fedett kamionokkal
szállítják a folyékony aszfaltot a
helyszínre, aminek a hőmérséklete a
rakodás pillanatában 180 Celsius-
fokos, és 175 fokosan érkezik meg,
az úthengerrel való egyengetés ide-
jére sem csökken 150–160 Celsius-
foknál lejjebb a hőmérséklete.
Személyautóval két-három óra eltel-
tével lehet közlekedni rajta – mondta
a szakember. Sârbu Simion elektro-

mechanikus a számítógépesített asz-
faltterítő gépet kezeli. Mint hangsú-
lyozta, minden automatizált, ezért az
aszfaltburkolat magasságának a mé-
rése és a tervezett aszfaltmennyiség
tonnánkénti felhasználása előírás sze-
rint zajlik. Két munkás követi a
gépet, és ahol utánegyengetés szük-
séges, azt manuálisan még azon „me-
legében” elvégzik. A nyári hőségben
hozzávetőleg 100 Celsius-fokon dol-
goznak, de megszokták már, egyesek

közülük húsz éve ezt a munkát vég-
zik. „Ha nem érné meg, más munka-
hely után néznénk” – mondta a
csoportvezető.

A megfelelő mennyiségű folya-
dék-utánpótlásról kérdezve megtud-
tuk, hogy vízvásárlásra pénzt kapnak
a munkáltatótól, hogy ne melegedjen
fel a hőségben, így akkor vásárolnak
palackozott ivóvizet és annyit fo-
gyasztanak, amennyit a szervezetük
megkíván.

A kulturális örökség európai
napja alkalmából Maros
megye kulturális örökségének
népszerűsítésére Sharing He-
ritage címmel hirdet fotóver-
senyt a Maros Megyei Tanács,
a Maros Megyei Múzeum és a
Visit Mures Egyesület. A ver-
seny céljáról és lebonyolítá-
sáról Lukács Katalinnal, a Maros
Megyei Tanács sajtótanácso-
sával beszélgettünk.

– Kik nevezhetnek be a fotóver-
senyre?
– A versenyre, életkortól függet-

lenül, bárki benevezhet, aki szereti
a fényképezést, és a képek révén a
nagyközönséggel meg szeretné is-
mertetni Maros megye tárgyi és
szellemi, kulturális örökségét,
ugyanakkor fel szeretné hívni a fi-
gyelmet a kulturális örökségvéde-
lemre és épített örökségünk
megismerésének, népszerűsítésének
fontosságára. 

– Honnan származik az ötlet,
miért tartják fontosnak megszer-
vezni ezt a versenyt? 
– Maros megyében több mint

ezer műemléket tartanak számon,
amelyek szerepelnek a Művelődési
Minisztérium által kiadott, Romá-
nia történelmi műemlékeit tartal-
mazó jegyzékben. El kell mondani,
hogy Románia-szerte megyénkben
található a legtöbb kastély, a seges-
vári és a szászkézdi vár pedig az
UNESCO-világörökség részét ké-
pezi. Ilyen gazdag örökség birtoko-
saiként, úgy véljük, célszerűek a
megye kulturális értékeit bemutató
és népszerűsítő projektek. A ver-

seny témája tehát Maros megye
kulturális öröksége.

– Milyen kategóriában lehet pá-
lyázni?
– Az első kategória: Selfie egy

műemlékkel. Ebben a pályázónak
egy selfie-típusú fényképet kell ké-
szítenie Maros megye egyik, a nem-
zeti örökség részét
képező műemlék épüle-
ténél. Például egy kas-
télynál, egy várnál, egy
toronynál, egy temp-
lomnál, egy emlékház-
nál, egy múzeumnál,
egy palotánál. A fotón
azonosítható kell legyen
az épület. A második ka-
tegória: Maros megye
szellemi és tárgyi kultu-
rális öröksége. A fotó-
kon a megye szellemi és
tárgyi örökségéhez tar-
tozó műemlék épü-
leteket, néphagyomá-
nyokat, népszokásokat,
népviseleteket jelenít-
hetnek meg. 

– Mikorra kell bekül-
deni a fotókat, és mi-
korra várható
eredményhirdetés? 
– A beküldési határ-

idő augusztus 31. A fo-
tókat fotópályázat
megjegyzéssel elektro-
nikusan kell beküldeni a
sharingheritage@kultur-
palota.ro címre.

A fényképeknek fel
kell tüntetni a címét, a
helyet, ahol készültek,
mellékelni kell egy
rövid leírást és a pá-

lyázó fotográfus elérhetőségi ada-
tait (teljes név, telefonszám, e-mail-
cím).

Minden pályázó legtöbb három
digitális fényképpel pályázhat. A
fényképek mérete legkevesebb 4
MB, felbontása min. 3.000 px, a
nyomtatási képminőség 300 dpi, a

kiterjesztés jpg kell legyen. A fény-
képek lehetnek színesek vagy fe-
kete-fehérek. A pályamunkákat
szeptember 1-je és 4-e között bírál-
ják el. A nyertes fotókat szeptember
5-én hirdetik ki. A szakemberekből
álló zsűri mindkét kategóriában 30
képet választ ki. A zsűri által kivá-

lasztott fényképek nyilvános bemu-
tatása és a közönség kedvenceinek
kiválasztására az online szavazás
szeptember 5–14. között zajlik.
Szeptember 15-én a képekből a
Kultúrpalotában kiállítás nyílik.
Mindkét kategóriában a három leg-
jobbnak ítélt pályamunka díjban ré-

szesül.
– Milyen díjakat szánnak
a nyerteseknek?

– A Selfie egy műem-
lékkel kategória első díja
egy két személyre szóló
hétvége lesz a szovátai
Maros Hotelben teljes el-
látással, spa használatá-
val.

A második díj egy két
személyre szóló belépő a
m a r o s s z e n t g y ö r g y i 
Apolló wellnessköz-
pontba, masszázsjeggyel
együtt, míg a harmadik
díj egy két személyre
szóló romantikus vacsora
a Haller-kastélyban.

A Maros megye szel-
lemi és tárgyi kulturális
öröksége kategória első
díjasa 1500 lejt, a máso-
dik helyezett 1000 lejt, a
harmadik pedig 500 lejt
kap. 
– Kik a zsűri tagjai?

– Marius Cinteză
fényképész, Both Gyula,
a Marx József fotóklub
elnöke, Barabási Attila
Csaba fényképész, a
Maros Művészegyüttes
igazgatója, Szőcs Le-
vente, a Visit Mures
Egyesület igazgatója.

IDŐJÁRÁS
Időnként felhőátvonulá-
sok
Hőmérséklet:
max. 32 0C
min. 16 0C

Ma LAJOS és PATRÍCIA, 
holnap IZSÓ napja.
IZSÓ: férfinév, a héber Ézsau (je-
lentése nyers, szőrös) régi magyar
formája. 

25., szombat
A Nap kel 

6 óra 32 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 15 perckor. 
Az év 237. napja, 
hátravan 128 nap.

Fotó: Nagy Tibor
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VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 24.

1 EUR 4,6377
1 USD 4,0089

100 HUF 1,4294
1 g ARANY 153,5018

Szeszélyes időjárás 
vasárnap estig

Szeszélyes, kiszámíthatatlan időjárás várható vasárnap estig
légköri instabilitással és megélénkülő széllel az ország egész te-
rületén – közölte pénteken az Országos Meteorológiai Igazgató-
ság.

Az előrejelzés szerint péntek délutántól vasárnap éjfélig, főleg
a délutáni-esti órákban fokozott légköri instabilitásra számítha-
tunk, többfelé lesznek villámlásoktól kísért záporok, felhőszaka-
dások, helyenként jégeső.

Kisebb területeken a lehulló csapadék mennyisége elérheti a
35-40 litert négyzetméterenként.

A fenti jelenségek nagyobb valószínűséggel alakulnak ki  szom-
baton nyugaton és északnyugaton, vasárnap pedig főleg nyugaton.
(Agerpres)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Közzétette hamarosan elkezdődő, 2018-2019-es,
74. évada első hónapjának műsortervét a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata.
Részletes ismertetést ugyan csak hétfőn, a dél-
előttre hirdetett sajtótájékoztatón kapunk, de a
programot eljuttatta lapunkhoz az intézmény, a re-
pertoárban pedig vendégelőadások, bemutatók és
műsoron tartott produkciók is helyet kapnak. 

Augusztus további napjaiban vendégelőadások érkeznek
Marosvásárhelyre: a Magyar Állami Népi Együttes és a Bu-
dapesti Operettszínház produkciói minden bizonnyal nagy kö-
zönséget vonzanak majd. A Tompa Miklós Társulat, illetve a
Nemzeti Színház soron következő évada szeptember 8-án egy
egész napos évadnyitó eseménysorozattal veszi kezdetét, az
augusztusi-szeptemberi műsortervet az alábbiakban közöljük.

Augusztus 30-a, csütörtök 19.00 óra. MAGYAR RAPSZÓ-
DIA/táncszínházi előadás/Nagyterem. Az előadás időtartama:
1 óra 15 perc (szünet nélkül). A Magyar Állami Népi Együttes
vendégelőadása a Vásárhelyi Forgatag keretében. Az elő-
adásra ingyenes helyjegyek válthatók

Augusztus 31-e, péntek 19.00 óra. Kálmán Imre: A CHI-
CAGÓI HERCEGNŐ/operett/rendező: Béres Attila/Nagyte-
rem. Az előadás időtartama 3 óra (egy szünettel). A Budapesti
Operettszínház vendégelőadása a Vásárhelyi Forgatag kere-
tében.

Szeptember elseje, szombat 15.00 óra. Kálmán Imre: A
CHICAGÓI HERCEGNŐ/operett/rendező: Béres
Attila/Nagyterem. Az előadás időtartama 3 óra (egy szünet-
tel). A Budapesti Operettszínház vendégelőadása a Vásárhelyi
Forgatag keretében.

Megtért utazó 
Ki a halál völgyébe járt,
az tudja csak, hogy élni kell,
az szerelemről énekel,
bár tegnap térdig vérben állt. 

Nem hívja többet a halált,

s bár sorsa csontig vérzi fel,
ő élni tud és élni mer,
ki a halál völgyébe járt. 

Megnyílik néki a világ,
omló romok közt résre lel,
létrát támaszt az égre fel,
s aranyfényű mezőkre lát. 

Száz éve született Mészöly Dezső (Budapest,
1918. augusztus 27. – Budapest, 2011. október
11.) Kossuth- és József Attila-díjas író, költő,
műfordító, dramaturg, a Lyukasóra című legen-
dás irodalmi játék egyik alapítója. 

(Folytatás a 4. oldalon)

A Tompa Miklós Társulat kezdődő évadáról

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1346. sz., 2018. augusztus 25.

Mészöly Dezső

A chicagói hercegnő

Aba-Novák Vilmos: Kikötő (1930). 
A művész munkái augusztus 31-ig láthatók

a Csíki Székely Múzeum kiállításán

Kaáli Nagy Botond



Több mint 60 filmet vetítenek a Buda-
pesti Klasszikus Film Maratonon,
amelyet szeptember 4. és 9. között
második alkalommal rendeznek meg
a főváros mellett Egerben és Győrben
is. A szervezők közlése szerint a hat-
napos esemény kiemelt vendége lesz
Claudia Cardinale, Klaus Maria Bran-
dauer és Jean-Marc Barr színész.

A fővárosi Toldi moziban, az Uránia Nem-
zeti Filmszínházban és a Francia Intézetben,
valamint Egerben és Győrben zajló sorozat
szeptember 4-én egy egész napos filmes
workshoppal és konferenciával kezdődik,
amelyen a digitális restaurálás és a film a
közoktatásban témáját járják körül szakértők
a Francia Intézetben. A programon jelen lesz-
nek az európai filmarchívumok vezetői is.

A nyitóest programja a restaurált Mephisto
gálavetítése lesz az Urániában Szabó István
rendező és Klaus Maria Brandauer színész je-
lenlétében. A programban szerepelnek Szabó
István más restaurált művei is, köztük az Apa
vagy a Szerelmesfilm és a Ralph Fiennes fő-
szereplésével készült 1999-es A napfény íze
is.

A hatnapos eseményen jelen lesz az euró-
pai filmművészet egyik legnagyobb dívája,
Claudia Cardinale, hogy találkozzon a közön-
séggel az Uránia moziban, Luchino Visconti
A párduc című filmjének – amelyben együtt
szerepelt többek között Burt Lancasterrel,
Alain Delonnal, Giuliano Gemmával és Te-
rence Hill-lel – vetítése alkalmával.

A Szent István Bazilika előtti szabadtéri

vetítésen lesz látható Szabó István 1992-es,
Glenn Close főszereplésével forgatott Talál-
kozás Vénusszal című alkotása, valamint Fe-
derico Fellini 8 és fél című filmje is, amely
előtt Claudia Cardinale üdvözli a közönséget.
Itt vetítik A nagy kékséget is, a főszereplő
Jean-Marc Barr jelenlétében, valamint Ridley
Scott monumentális Párbajhősök című mun-
káját, Harvey Keitel amerikai színész fősze-
replésével.

A fesztiválon fókuszba kerülnek a filmmű-
vészetben alkotó nők is, az első filmrendező-
nőről, Alice Guy-Blachéról és az
osztrák-magyar származású világsztár, Hedy
Lamarr-ról készült dokumentumfilmek, vala-
mint Mészáros Márta Ők ketten című mun-
kájának bemutatásával.

A műsorban szerepelnek némafilmek is élő
zenei kísérettel: G.W. Pabst Pandora szelen-
céje című alkotása, amelynek társforgató-
könyvírója a magyar Vajda László volt, vagy
Illés Jenő Mania című német-lengyel kopro-
dukcióban készült filmje Pola Negrivel a fő-
szerepben. Korda Sándor 100 évvel ezelőtt
forgatott Az arany ember című filmjének res-

taurált változata pedig premiervetítésen lesz
látható.

Az animációs filmek közül Jankovics Mar-
cell felújított János vitézét, Richly Zsolt és
Jankovics Marcell Háry Jánosát, John Halas
(Halász János) Állatfarmját vetítik egy ani-
mációs rövidfilmes blokk mellett, amelyben
többek közt az Oscar-díjas A légy című filmet
és a frissen restaurált Macskafogót is levetí-
tik.

Katinka Faragó, Ingmar Bergman munka-
társa, producere Szabó Istvánnal beszélget a
közönség előtt Ingmar Bergmanról, majd a
rendező A varázsfuvola című Mozart-filmjét
tűzik műsorra. A Filmarchívum és a Filmalap
Fast Forward programjának közös szervezé-
sében Katinka Faragó produceri mesterkur-
zust is tart, amelynek témája Bergman Fanny
és Alexander című alkotása lesz.

Egy blokk az Osztrák-Magyar Monarchia
1918-as összeomlása után éppen száz évvel

a közép-európai „titok” nyomába ered. A kö-
zéppontban A Grand Budapest Hotel áll és
azok a Közép-Európához köthető hollywoodi
filmek, amelyek Wes Anderson alkotásait ins-
pirálták.

A cannes-i fesztivál klasszikus szekciójá-
nak munkája előtt is tiszteleg a program egy
bővebb válogatással. Ebben szerepel Stanley
Kubrick 2001: Űrodüsszeia, Randal Kleiser
Grease és Billy Wilder A legénylakás című
filmje, Vittorio de Sicától a Biciklitolvajok és
a felújított Szédülés Alfred Hitchcocktól.

Mindezek mellett Milos Forman Amade-
usa, Ernst Lubitsch örökzöldjei, a Volt egy-
szer egy vadnyugat, előadások a 3D
történetéről a századelőtől napjainkig és még
sok más program is várja az érdeklődőket.
Eger városa is megrendezi ezzel egy időben
az Egri Klasszikus Film Maratont és Győrben
is bemutatják a budapesti program néhány
filmjét – írták a tájékoztatóban.

Szeptember elseje, szombat 19.00 óra.
Kálmán Imre: A CHICAGÓI HERCEGNŐ/
operett/rendező: Béres Attila/Nagyterem. 

Szeptember 8-a, szombat 10.00 órától:
100% RELOADED | egész napos évadnyitó.
Színház tér 1.

Szeptember 13-a, csütörtök 19.30 óra.
Molière/B.: LE MISANTHROPE – Az új
e m b e r g y ű l ö l ő / k o m é d i a / r e n d e z ő :
Bodolay/Kisterem. Az előadás időtartama: 1
óra 20 perc (szünet nélkül).

Szeptember 18-a, kedd 19.00 óra. RET-
ROMADÁR BLOKKNAK CSAPÓDIK ÉS
FORRÓ ASZFALTRA ZUHAN/színdarab/

rendező: Radu Afrim/Nagyterem. Az előadás
időtartama: 3 óra 10 perc (egy szünettel).

Szeptember 20-a, csütörtök 19.30 óra.
Pozsgai Zsolt: LISELOTTE ÉS A
MÁJUS/tragikomédia/rendező: Harsányi
Zsolt/Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra
30 perc (szünet nélkül).

Szeptember 21-e, péntek 17.00 óra. Pozsgai
Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS/Kisterem. 

Szeptember 21-e, péntek 21.00 óra. Pozsgai
Zsolt: LISELOTTE ÉS A MÁJUS/Kisterem. 

Szeptember 27-e, csütörtök 19.00 óra.
Henrik Ibsen: HEDDA GABLER/dráma/ren-
dező: Keresztes Attila/nagytermi stúdiótér.
Az előadás időtartama 1 óra 50 perc (szünet
nélkül).

Jegyek és bérletek augusztus 24-től vált-
hatók a színházban működő jegypénztárban
(kedd-péntek 9–15 óra között és előadás előtt
egy órával, tel. 0365-806-865), szeptember
10-től a színház Kultúrpalotában működő
jegyirodájában (kedd-péntek 12–17.30 óra
között, tel. 0372-951-251), valamint online,
a www.biletmaster.ro honlapon. 

A Tompa Miklós Társulat szeptember fo-

lyamán három fesztiválszereplésen vesz részt,
illetve vendégjátékot játszik: szeptember 7-
én, pénteken a Liselotte és a május van mű-
soron Szászrégenben, szeptember 22/23-25-e
között a Retromadár blokknak csapódik és
forró aszfaltra zuhan című produkciót adják
elő Kisjenőben, míg 28-án, pénteken a Hedda
Gablert láthatja a közönség Gyergyószent-
miklóson – áll a társulat közleményében.
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Támogatók:

(Folytatás a 3. oldalról)
A Tompa Miklós Társulat kezdődő évadáról

Több mint 60 filmet vetítenek a Budapesti Klasszikus Film Maratonon

A párduc. Alain Delon és Claudia Cardinale

Magyar rapszódia

Mephisto



– Kezdjük a beszélgetést a gyökerekkel: hol
születtél, és milyen volt a gyermekkorod? 
– Zágonban születtem, nagyszüleim nevel-

tek, mert 3 éves koromban szüleim elváltak.
Mindig büszke voltam arra, hogy zágoni va-
gyok; a falunak van egy történelmi szellemi-
sége. Nagyszüleimtől rengeteg mondát
hallottam, amit később, IX.-es koromban le-
írtam. Azt az utcát, ahol laktunk, Tatárszeg-
nek nevezték, de volt Felsőtüzes, Alsótüzes
is. Nyoma volt tehát a tatárdúlásnak, a ‘48-as
forradalomnak, a kuruc-labanc harcoknak. És
ez benne volt a falu mondavilágában is. Min-
denki büszke volt arra, hogy Mikes Kelemen
Zágonban született, közel ahhoz a házhoz,
ahol laktam. Szinte naponta ott játszodtunk a
Mikes-kertben, a tölgyek alatt. Az utcában
rengeteg gyermek volt; a falutól keletre hú-
zódott a 100 évvel korábbi történelmi határ.

– Kire büszke még a zágoni ember?
– Kiss Manyira, a színésznőre. Ő nem itt

született, de itt nőtt fel: édesapja tanító volt,
s később, amikor nagy színésznő lett, gyakran
járt haza. Büszkék Domokos Gézára, aki a
Kriterion Kiadó alapító-igazgatójaként ren-
geteg könyvet adományozott a falunak. És
volt még egy neves személyiség, nagybá-
tyám, Albu József, aki egyetemi tanár volt
Kolozsváron, onnan ment nyugdíjba. Nagy
tudású ember volt. Nem maradhat ki Szabó
Kati sem, akinek szintén van emlékháza.

– Milyen volt az iskola Zágonban?
– Hét osztályt ott jártam ki, utána Sepsi-

szentgyörgyön folytattam, a Mikóban. Szü-
leim már Sepsiszentgyörgyön laktak, de
engem nem tudtak korábban elvinni, mert na-
gyon szerettem nagymamámat, nagyon sze-
rettem Zágont. Nagyon jó tanáraim voltak
Zágonban, akik a pedagógiai főiskola előtt ta-
nitóképzőt végeztek. A faluban laktak, és
sokat tevékenykedtek a falu kulturális éle-
tének fellendítéséért. Szenzációs tanítónőm
volt Duka Irén, az orvos felesége, aki meg-
határozta későbbi életemet.

– Ő volt pedagógus-példaképed?
– Igen. Sohasem kiabált, végtelenül türel-

mes volt, és én is ezt tettem 41 évi pályafutá-
som során. Vegyes óvodába és vegyes
iskolába jártam, mert az közelebb volt. Az ut-
cában együtt játszottunk a román gyerekek-
kel, tudtak magyarul is. A hetediket Sepsin
folytattam, hamar bepótoltam a lemaradást:
már a II. évharmadban első tanuló lettem, s
ezt megtartottam a XII. osztály végéig.

– Kire emlékszel szívesen a tanárok közül? 
– Péter Albert orosz szakos tanárra, aki te-

kintélyt parancsoló, jó pedagógus volt. Neki
köszönhetem, hogy orosz mellékszakot vá-
lasztottam az egyetemen. Hogy magyar sza-
kos leszek, az már az 5. osztályban eldőlt:
Zsidó Margit, a Mikóban pedig Könczei ta-
nárnő nagyon megszerettette az irodalmat, az
olvasást, a magyar kultúrát. Ő nem diktálta
az elemzéseket, hanem nagy élvezettel be-
szélt a művekről, az írókról, magánéletükről.
Másik pozitívuma az öltözete volt: mindig
pedánsan jött órára. Ez megkapott, s később,
tanári pályafutásom során, mindig vigyáztam
a külsőmre. A közmondást, hogy nem a ruha
teszi az embert, nem tartom teljes mértékben
igaznak. Egy tanárnak mindig kifogástalanul
kell öltöznie az órára! Ehhez tartottam
magam egész pályafutásom során. Tanítvá-
nyaim most is elmesélik, hogy milyen ruha
volt rajtam 30 évvel korábban, hogy nézett ki
a hajam. Szintén Könczei tanárnőtől tanultam
meg, hogy a diákot fel kell készíteni az életre,
és meg kell tanítani neki a magyar kultúrát. 

– Érettségi után jöttek a kolozsvári évek…
– Abban az időben a filológián egy helyre

öten jelentkeztünk. Nagy dolog volt, hogy
első nekifutásra bejutottam. Ez 1972-ben
volt. Nem jártam magánórákra, oroszból
Péter Albert ingyen készített fel, ezért 9,60-
at írtam a felvételin. Magyarból a saját erőm-
ből készültem fel. 

– Ki felvételizett akkor az egyetemre, akit
ismertél?
– Szőcs Géza, Győrffy Kálmán. Már egye-

temista volt akkoriban Szávai Géza, Markó
Béla, Mózes Attila, valamint Bodolai Gyön-
gyi, akiből kitűnő tollú, bátor újságíró lett.

– Kire emlékszel szívesen a tanárok közül?
– Szigeti Józsefre, Láng Gusztávra, Roho-

nyi Zoltánra, Cs. Gyimesi Évára. Nagyon
sokat kaptam tőle, akárcsak Láng Gusztávtól.
A nyelvészek közül Gálffy Mózesre, J. Nagy
Máriára, Péntek Jánosra és Szabó Zoltánra.
Utóbbi sokat járt nyugatra szemiotikakonfe-

renciákra. Nála írtam kétnyelvű államvizsga-
dolgozatomat összehasonlító stilisztikából.
Akkor még gyerekcipőben járt ez a diszcip-
lína. Ő biztatott arra, hogy tanulmányozzam
Szergej Jeszenyin magyar fordításait. Lefor-
dítottam Jeszenyin jó néhány versét, s a nyers
fordítást összehasonlítottam a magyar költők
fordításaival. Szabó professzor úr biztatott,
hogy ne hagyjam abba a munkát, folytassam
és doktoráljak belőle. Ezt én is akartam, de a
’80-as évek elején csak az doktorálhatott, aki
párttag volt. Akkor Libánfalván tanítottam, s
meg kellett győzzek két földművest, hogy áll-
janak be a pártba. Akkor volt egy arány:
ennyi értelmiséghez kellett ennyi és ennyi
dolgozó. Így lettem párttag, mert másként so-
hasem álltam volna be (a férjem sohasem lett
az). Leutaztam a vásárhelyi pártbizottsághoz,
s kértem, hogy engedélyezzék beiratkozáso-
mat a doktori fokozatra. Azt mondták, par-
don, új törvény van, csak az egyetemi tanárok
doktorálhatnak… 

– Mesélj még a kolozsvári évekről.
– Szenzációsak voltak. Keveset aludtam,

intenzív kultúrafogyasztóvá váltam, rengete-
get olvastam az egyetem könyvtárában, kon-
certekre, színházba jártam. Az Állami
Magyar Színházban minden darabot megnéz-
tem, de rendszeresen látogattam a Román
Opera előadásait is. Jártam a Gaál Gábor Iro-
dalmi Körbe, ahol Markó Béla volt az elnök.
Csodálattal hallgattuk a jó fejek vitáját. Néha
nekem is lett volna véleményem a felolvasott
alkotásról, de nem volt bátorságom megszó-
lalni.

– Ha ilyen gyakran jártál a GG körre, tagja
voltál, nem próbálkoztál szépírással?
– Nem, de 14-től 20 éves koromig naplót

vezettem. Ott írtam ki magamból gondolata-
imat, érzelmeimet, mert nemigen volt alkal-
mam, hogy valakivel őszintén megbeszéljem.
Ezért döntöttem úgy, hogy amit nem mond-
hatok el, azt leírom. 

– Megvan még ez a napló?
– Persze. Sokszor éjszaka, ha nem tudok

aludni, előveszem és olvasom. Azt is nézem,
hány helyesírási hibám volt, s meg vagyok
elégedve azzal, ahogy akkor írtam, fogalmaz-
tam, de mai szemmel jókat nevetek naivsá-
gomon, azon a gyermeki tisztaságon, ahogy
akkor láttam az életet… 

– Egyetemistaként nem kellett „prakti-
zálni”?
– De! Első évben a magyar színházhoz

osztottak be szakmai gyakorlatra. Saszet
Géza irodalmi titkár, költő felelt értünk. Ő
kóstoltatta meg velünk – néhányunkkal – a
klasszikus zenét. Orosz Lujza, aki ma is él,
és az erdélyi színjátszás nagyasszonya, be-
szédtechnikát tanított. Megkérdeztem: mű-
vésznő, nekem mint magyartanárnak muszáj
leszoknom a háromszéki kiejtésemről? Azt
válaszolta: nem, drága szívem, csak ha szí-
nésznő lenne. Mint tanár nyugodtan beszélhet
háromszékiesen, sőt megkérem, vigyázzon,
nehogy kitörje a nyelvét, s másként kezdjen
el beszélni, mint amilyen a háromszéki
nyelvjárás. Azt mondta, hogy a színész nem
beszélhet nyelvjárásban, a Hamlet monológ-
ját nem lehet székelyesen elmondani. 

– Milyen emléked van még a színházról? 
– Első évben statisztáltam a Tornyot vá-

lasztottam című Páskándi-darabban. Ez volt
életem nagy élménye. Harag György ren-
dezte a darabot, Héja Sándor játszotta a fő-
szerepet. Péterffy Gyula mellé voltam
beosztva; Vadász Zoltánt, Pásztor Jánost,

Senkálszky Endrét is volt alkalmam közelről
látni a próbákon. Megismerkedtem néhány
nagy színésszel, s megismertem a színház
belső életét. Ezenkívül filmkritikát írtam, ami
az egyetem Visszhang rádiójában hangzott el.

– Szerettél tanulni?
– Nagyon. Most is tanulok. Mindig szeret-

tem az élen lenni. A fokozati vizsgáimat is
nagy médiákkal tettem le, annak ellenére,
hogy ez senkit sem érdekelt, de nekem elég-
tétel volt. Az egyetemen is az elsők között
voltam. 

– Hogy történt a kihelyezés?
– 1976-ban nem az egyetemi jegy volt a

mérvadó, hanem a lakhely, a családegyesítés.
Utolsó év elején férjhez mentem Böjthe Vil-
mos fizikatanárhoz, aki Szászrégenbe kapta
kinevezését, az 1-es sz. ipari líceumba, mivel
ő odavalósi volt. Ezért nem választottam egy
székelyföldi kisvárost, ahol magyart taníthat-
tam volna. Orosz mellékszakkal Libánfalvát
választottam, egy tiszta román községet,
ahová négy évet ingáztam Szászrégenből. Al-
bérletben laktunk, akkor már megvolt Kinga
lányom. 

– Milyen volt Libánfalván?
– A második osztálytól nyolcadikig tanítot-

tam az orosz nyelvet. A szülők szerettek,
megbecsültek; ha később jött a busz, behívtak
a lakásukba, megmelegedtem. Megtanultam
a hétköznapi román nyelvet, mert addig csak
az irodalmi nyelvet ismertem.

– Mi lett négy év után?
– Megszűnt a katedrám, így kerültem So-

ropházára. Ha három órám volt, akkor is reg-
gel hatkor kellett indulnom, mert csak egy
buszjárat volt. Szerencsére volt egy kitűnő
dadusunk, aki mindent elvégzett otthon.
Akkor már megvolt mind a két gyerek. So-
ropházára csak két napot jártam hetente, mert
négy napot a régeni 2-es számú líceumban
magyar és orosz irodalmat tanítottam. Ké-
sőbb négy helyen tanítottam a városban,
egyik iskolából szaladtam a másikba. Néha
csak az zavart, hogy korlátolt, műveletlen
igazgatókat kellett elviselnem, de ezt a prob-
lémát is megtanultam kezelni.

– Mikor kerültél kapcsolatba a Kemény
János Irodalmi Társasággal?
– Említettem, hogy ’76-ban kerültem Ré-

genbe, s ’77-ben bekapcsolódtam a KJIK te-
vékenységébe. Ott ismerkedtem meg a régeni
irodalomkedvelőkkel, értelmiségiekkel. Ez a
barátság, jó kapcsolat most is megvan közöt-
tünk.

– Kik voltak segítségedre a KJIT-rendezvé-
nyek szervezésében?
– Akiket feltétlenül meg kell említenem, az

Géczi Anna, Barabás László, Darvas Ignác,
Réthy István, Szász Kolumbán Olga, Jánosi
András és Gyárfás Gabriella. Nem maradhat
ki Sara Marin könyvtárigazgató sem, aki
mindig nyitott volt rendezvényeinkre. Géczi
Anuska barátnőm volt, ő felelt a város kultu-
rális életéért, sokat dolgozott a román tago-
zatért is, rengeteget hívatták az
állambiztonsági szervek, de nem bántották,
mert ő volt a művelődési ház legaktívabb al-
kalmazottja. Amikor meghívtunk egy írót, s
el kellett vinni vacsorára, ő volt az, aki fel-
ajánlotta lakását, mert én kétszobás tömbház-
ban laktam. Nála mindig jól érezték magukat
a vendégek.

– Meddig dolgoztatok együtt?
– 1990-ig. ‘90 elején, amikor az emberek

nagy terveket szőttek, Géczi Anna kapott egy
kisebb agyvérzést, majd rákban megbetege-
dett, s azon a nyáron, 44 éves korában elte-
mettük. Nagy érvágás volt ez a szászrégeni
magyarságnak. Azokban az években többen
is kitelepedtek vagy meghaltak. Darvas Ig-
náccal maradtunk a régiek közül, s ekkor
hozzánk társult dr. Török Béla, akinek a se-
gítségével 1990-ben megalapítottuk a Ke-
mény János Művelődési Társaságot. Ennek
1991-től én vagyok az elnöke. 

– Milyen író-olvasó találkozó volt Szászré-
genben, amit az idő nem tud kitörölni em-
lékezetedből?
– Amikor Sütő András már kegyvesztett

volt, a ‘80-as évek derekán, Géczi Annával
elmentünk Vásárhelyre, az Új Élet szerkesz-
tőségébe, hogy hívjuk meg. Előadtuk kéré-
sünket, amire negatív volt a válasz, de
értésére adtam, hogy tőlem nem fog egy-
könnyen megszabadulni. Erre megjegyezte:
„Ugye magácska onnan a kanyarból való”? –
s próbálta karlendítéssel berajzolni a Kárpát-
kanyart. Be kellett ismernem, igaza van. Nos,
elfogadta a meghívást. Illyés Kingával együtt
jöttek. Lehettek olyan ötszázan a teremben.

Az asztalt fel kellett tegyük a színpadra, s ott
ültünk hárman. Illyés Kinga a Nagyenyedi
fügevirágból olvasott egy részletet. Sütő so-
káig dedikálta a köteteket, nagy siker volt.
Nemsokára a Szabad Európa Rádió be-
mondta, hogy mi volt Régenben, említette a
nevemet, megdicsértek, s rá két napra hívat-
tak a pártbizottságra, Şomodi elvtársnőhöz.
Azt mondta, hogy sajnos le kell váltsanak, fi-
atalabbat kell tegyenek helyettem. Akkor 34
éves voltam. Még a héttagú vezető testület-
ben sem lehettem benne.

– Mikor volt a legerősebb a szorítás?
– A kommunista rendszer vége felé. Nem

hívhattunk meg idegent, csak a megyéből,
Marosvásárhelyről. Vagy onnan sem. Ekkor
az évfordulós magyar költőkről, írókról mi,
magyartanárok tartottunk előadást, csakhogy
ne maradjanak el a havi tevékenységek.
Ebben sokat segített Markó Béla, aki már az
Igaz Szó szerkesztője volt. A barátságunk
még azokból az időkből származik. 

– Milyen sorozatokra emlékszel még?
– Boér Ferenc Vásárhelyen volt színész,

meghívtam az Ady-estjével. Utána Ady sze-
relmeiről tartottam előadást, ő pedig Ady ke-
vésbé ismert szerelmes verseit szavalta.
Megegyeztünk, hogy tovább csináljuk. Bele-
ástam magam Szabó Lőrinc szerelmi költé-
szetébe, Ferikének pedig kiadtam, hogy mely
verseket tanulja meg. A harmadik témánk
Radnóti szerelmi lírája volt. Nagyon jó párost
alkottunk. A Radnóti-esttel kapcsolatban el
kell mesélnem egy kis epizódot, amely a ’80-
as évek végén a szászrégeni kultúrakedvelő
magyarság helytállását jellemezte. Géczi
Anna előre lefoglalta a kis termet, megérke-
zik Boér Ferenc, megjelenik a közönség, jó
sokan, de nem engedtek be a terembe, mert 7
(!) asszonynak egy szabászati kurzust tartot-
tak. Azt hitte a művelődési otthon igazgatója,
hogy hazamegyünk. Dehogy mentünk! Két
órát vártunk, csendben beszélgettünk, s két
óra múlva, amikor felszabadult a terem, be-
mentünk, és megtartottuk az előadást.

– Neked mi a krédód?
– Ha valamit csinálsz, azt teljes lélekkel,

teljes erőbedobással, teljes szeretettel végezd,
s akkor megvan az elégtétel. Azért voltam si-
keres pedagógus, mert szerettem azt, amit
csinálok, szerettem a gyerekeket és nagy tü-
relmem volt hozzájuk. 

– Ha már itt tartunk, mondj néhány szót a
családról is. 
– Két gyerekünk van. Kinga pszhichológus

a helyi Lucian Blaga Technológiai Líceum-
ban, Alpár pedig közgazdász, Marosvásárhe-
lyen dolgozik, és van két gyereke. 

– Hogyan szerveztétek át a KJIT tevékeny-
ségét ’90 után?
– A társaság törzsgárdája mindenben a se-

gítségemre van: néhány magyar szakos kol-
légám, barátaim, Nagy Atilla, Menyei Ildikó,
Fábián András és felesége és még sorolhat-
nám. Amióta a DIO-házat létrehozta Demeter
József református lelkész, azóta majdnem
minden tevékenységünket ott tartjuk. Nagy
segítségemre van a tiszteletes úr felesége,
Marika is. Nem utolsósorban szeretném meg-
említeni Kilyén Ilka marosvásárhelyi színész-
nőt, aki a ’90-es évek elejétől bármikor
kisegített. Akkor is, amikor nem tudtam fel-
lépési díjat fizetni – ezt nevezem önzetlen ha-
zafias munkának. 

– Milyen elismerésben részesültél életed fo-
lyamán?
– Erről nem szívesen beszélek, de a való-

ság az, hogy a díjak mindig jólesnek. Ezek
egyfajta tevékenységi fokmérők. Viszonylag
fiatalon kaptam EMKE-díjat és Ezüstgyopár
díjat az RMPSZ-től. Csíkszeredában adták át
a Németh Géza-díjat, kaptam egy Könyv és
Gyertya díjat és Gubcsi Lajostól átvehettem
az Ex Libris díjat. 

– Kedves Lídia, idén augusztus 21-én töl-
tötted a 65-öt. Hogyan tovább?
– Júliusban befejeztem pedagógusi pályá-

mat, amit öt évvel ezelőtt meg kellett volna
tennem. De nem tettem. Úgy éreztem, ha
megszakad a kapcsolatom a gyerekekkel,
összedől az egész életem. Ezért hosszabbítot-
tam. Őszintén bevallva, az utolsó tanévben
már éreztem, hogy fáradok. Tényleg érzem,
hogy megértem a nyugdíjra. Vége a pedagó-
gusi pályának, lehet nehéz lesz ezt elfogad-
nom, de szeretném tovább folytatni a
művelődési tevékenységet. Sőt, abban bízom,
hogy most még több időt tudok erre áldozni.
Máris szervezzük a Szászrégeni Magyar Na-
pokat, ami szeptember 6-a és 9-e között lesz.
Őszre már megvan a terv a KJIT-nél. Addig
teszem a dolgom, amíg igénylik a szászrégeni
magyarok, s amíg van érdeklődés az igazi
kulturális értékek iránt. 

– Úgy legyen. 
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Fotó: internet

Székely Ferenc

Úgy szeretem Régent, hogy sohasem feledem Zágont
Születésnapi beszélgetés Böjte Lídia magyartanárral, közösségszervezővel
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Donizetti Szerelmi bájital című víg-
operájának premierjével folytatódik a
Gördülő Opera sorozat, amely első
ízben látogat külhoni magyar telepü-
lésekre augusztus 31. és szeptember
9. között.

A nyolc székelyföldi városba – Sepsiszent-
györgyre, Kézdivásárhelyre, Csíkszeredára,
Gyimesközéplokra, Gyergyószentmiklósra,
Szentegyházára, Székelyudvarhelyre és Ma-
rosvásárhelyre – utazó produkció különleges-
sége, hogy színpadként egy kamion erre a
célra kialakított pótkocsija szolgál – közölte
a dalszínház az MTI-vel.

A kettős szereposztással látható magyar

nyelvű produkcióban Adinát Szemere Zita és
Nánási Helga, Nemorinót Biri Gergely és Uj-
vári Gergely, a kuruzsló Dulcamara doktort
Szvétek László és Cseh Antal, míg Belcore
őrmestert Geiger Lajos és Cseh Antal for-
málja meg. Az előadásban több mint 20 fős
kórussal közreműködik az Opera Énekkara,
az ugyancsak 20 fős Opera Zenekart Cser
Ádám dirigálja.

Az idei évadban kizárólag Székelyföldön
látható ingyenes szabadtéri produkció főpró-
báját a magyarországi közönség augusztus
26-án Szaporcán, az ormánsági Bőköz Fesz-
tiválon tekintheti meg. A produkció jövő au-
gusztus végén ismét útnak indul, akkor

Közép-Erdély, Bánát és Partium magyarlakta
településeit fogja felkeresni.

A Gördülő Opera sorozat a Magyar Királyi
Államvasutak és operaházi művészek misszi-
ójaként indult útnak a II. világháború után,
hogy „segítse a lelki sebek begyógyulását”,
és a fővárostól messze eső településekre is el-
juttassa az opera műfaját. A 2014-ben újrain-
dult sorozatban idén Donizetti vígoperája
látható. 

Az ingyenes szabadtéri előadások Magyar-
ország kormánya támogatásával valósulnak
meg, a marosvásárhelyi előadásra a későbbi-
ekben visszatérünk. (Knb.)

Donizetti-vígoperával folytatódik a Gördülő Opera sorozat – 
Marosvásárhelyen is!

A múlt héten, hasnyálmirigyrákban 76
évesen elhunyt Aretha Franklin ame-
rikai énekesnő, a soulzene királynője,
aki számtalan elismerése mellett első
nőként került be a Rock and Roll Hí-
rességek Csarnokába. Az MTVA Sajtó-
adatbankjának portréja:

1942. március 25-én született Memphisben
Aretha Louise Franklin néven. Zenei gyöke-
reit a gospel jelentette, gyermekkorától éne-
kelt nővéreivel lelkész apja templomi
kórusában. Hamarosan szólistává lépett elő,
tizennégy évesen megjelent első – vallásos
dalokat tartalmazó – lemeze, apja együttesé-
vel turnézott, s barátságot kötött Mahalia
Jacksonnal. Már ekkor felfigyelt rá a Motown
kiadó, de apja megtiltotta, hogy szerződjön
velük. Aretha tizennégy évesen, majd tizen-
hat évesen is anya lett, tizenkilenc évesen –
az atyai tiltás ellenére – hozzáment egy me-
nedzserhez, huszonöt évesen pedig már
három fia volt.

A gospelről a világias popra váltott, 1960-
ban az RCA kiadó orra elől szerződtette le a
Columbia cég. A következő hat évben hat le-
meze jelent meg, de csak egy kisebb slágere

volt. Az élvonalba 1967-
ben az I Never Loved a
Man című dallal került
(amelyen Eric Clapton gi-
tározott), s ugyanebben az
évben listavezető lett máig
legismertebb száma, a
Respect. A dal a polgárjogi
mozgalom himnusza, a si-
keres és önbizalomtól duz-
zadó, a soulzenét átalakító
énekesnő a jogait követelő
feketék jelképe lett, a meg-
gyilkolt Martin Luther
King temetésén is ő éne-
kelt.

Aretha csillaga a soul
mellett a popzenében is
felragyogott. Ebben az
időszakban alig volt olyan
felvétele, amellyel leg-
alább az első tíz közé ne
került volna be, ilyen
klasszikus a Natural
Woman, a Chain of Fools,
a Think, a Save Me. Re-
pertoárján szerepeltek spi-

rituálék és gospelek, rock- és popslágerek
feldolgozásai a Beatlestől a Driftersig. Az
1972-es Amazing Grace azt jelezte, hogy
visszatalál gyökereihez, a gospelkórussal fel-
vett dupla album a mai napig az egyik legke-
lendőbb gospellemez, abban az évben Aretha
énekelt a műfaj nagyasszonya, Mahalia Jack-
son búcsúztatásán.

A diszkóláz beköszönte után, a hetvenes
évek közepén Franklin kissé háttérbe szorult,
nemcsak azért, mert kitartott a műfaj klasszi-
kus hangzása mellett, hanem azért is, mert
busás gázsiért silányabb dalokat is felvállalt.
Kivétel ezekben az években is akadt, például
a Bridge Over Troubled Water vagy a Spa-
nish Harlem csodaszép feldolgozása.

Karrierjén a Blues Brothers című kultfilm,
amelyben két nagy slágerét énekelte el, len-
dített újra nagyot, a közönség visszafogadta
szívébe. 1982-ben megjelent Jump To It című
albuma ismét milliós példányszámban fo-
gyott, a Freeway of Love listavezető lett, és
újabb Grammy-díjat hozott számára, 1987-
ben a George Michael társaságában előadott
I Knew You Were Waiting (For Me) megis-
mételte ugyanezt a sikert. Ugyancsak 1987-

ben első nőként került be a Rock and Roll Hí-
rességek Csarnokába. A nyolcvanas években
egy incidens után eluralkodott rajta a repülés-
től való félelem, csak busszal indult koncert-
utakra, de a Sziklás-hegységen túlra már nem
vágyott. Így azóta nem járt Európában, sőt
csaknem húsz évig még a nyugati partra sem
jutott el.

Aretha Franklin albumainak száma jóval
túl volt a félszázon, ebből harmincnál több
aranylemez. Elismeréseinek se szeri, se
száma. Grammy-díjból tizennyolcat kapott,
ennél többel kevés előadó dicsekedhet. Éne-
kelt Jimmy Carter, Bill Clinton és Barack
Obama elnöki beiktatásán, a híres Berklee
College of Music és a Harvard Egyetem dísz-
doktora volt, megkapta a polgári személyek-
nek adható legmagasabb amerikai kitüntetést,
az elnöki Szabadság-érdemérmet. Csupán a
Billboard rhythm and blues listáján húsz dala
volt első helyezett, s egyike annak a három
előadónak (a másik kettő Madonna és Marvin
Gaye), akik a Billboard tízes listájának min-

den helyén álltak kislemezükkel. 2008-ban a
Rolling Stone magazin szavazásán a szakma
és zenésztársai őt választották minden idők
legnagyobb énekesének, megelőzve Ray
Charlest és Elvis Presleyt.

Magánélete meglehetősen zaklatott volt.
Kétszer ment férjhez, és mind a kétszer el-
vált, fontolgatott egy harmadik házasságot is
élettársával, akivel három évtizede volt
együtt, de ebből két eljegyzés után sem lett
semmi. Alkoholizmusából kigyógyult, de a
hosszú ideje súlyproblémákkal küszködő
énekesnőn 2010-ben hasi műtétet hajtottak
végre, felépülése után életmódot váltott,
csaknem negyven kilótól szabadult meg.
2017 elején bejelentette visszavonulását a
zene világától, hogy több időt tölthessen csa-
ládjával. Novemberben lépett utoljára szín-
padra az Elton John által létrehozott
AIDS-alapítvány 25. évfordulóján tartott
New York-i gálán és még megjelent utolsó al-
buma Brand New Me címmel, melyen archív
felvételek hallhatók.

Elhunyt Aretha Franklin, a soul királynője 

Gaetano Donizetti

Fotó: Berecz Valter

Fotó: Barrie Wentzell



ADÁSVÉTEL
ELADÓ 2 szobás, földszinti
tömbházlakás a Kövesdombon, a
Parângului utcában. Tel. 0748-151-982.
(10085)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(1844-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1845-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Cseh Ana névre szóló
autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (10093)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(9701)

VÁLLALUNK: ácsmunkát, cserép-
forgatást, csatornajavítást, bármilyen
munkát. Tel. 0748-901-446. (9661)

VÁLLALUNK tetőjavítást, ácsmun-
kát, csatornatakarítást, festést, vako-
lást. Tel. 0751-471-965, Sándor.
(9871)

VÁLLALUNK: tetőfedést, bádogos-
munkát, kisebb külső-belső javításo-
kat stb. 14% kedvezménnyel. Tel.
0742-778-207, Misi. (10059-I)

ASSZONYT keresek marosvásárhe-
lyi, nem ágyhoz kötött idős, beteg nő
gondozására. Tel. 0740-861-159.
(10096)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 25-én BERECZKI
ÁRPÁDRA halálának 9.
évfordulóján. Akik ismerték,
gondoljanak rá szeretettel.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Szerettei:
felesége, két fia és azok
családja. (9982-I)

Soha el nem múló
fájdalommal emlékezünk a
mezőkölpényi BORSA
ILONÁRA (Zsuzsi), akinek
augusztus 26-án van
halálának 23. évfordulója.
Emlékét örökké őrzi két
leánya és azok családja.
Nyugodj békében, drága jó
édesanyánk! (10046)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 25-én ifj. SZIGETI
MÁRTONRA halálának negye-
dik évfordulóján. Nyugodjál
csendesen! Emlékét őrzi
szeretett családja. (10086)

„Valaki végleg elmehet, őrizd
meg emlékét és el ne feledd,
lelke szabadon száll, vár a
túlsó parton, hol már nincs
határ…”
Isten akaratában meg-
nyugodva, de soha el nem
múló fájdalommal emlé-
kezünk augusztus 26-án
SÁNTHA JENŐRE halálának
9. évfordulóján. Nyugodj
békében, mindig velünk
leszel! Felesége, leánya, fia és
családjuk. (10095-I)

Az évek múlása próbálja
gyógyítani azt a sebet, amit
drága gyermekem, testvérem
elvesztése hagyott, de
kitörölni nem tudja soha.
Fájó szívvel emlékezünk
augusztus 26-án SÁNTHA
JENŐRE halálának 9.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szép emlékét őrzi bánatos
édesanyja, öccse és családja.
(10095-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
augusztus 26-án JÓZSA
KÁROLYRA, az áldott jó
testvérre, sógorra és
nagybácsira halálának 7.
évfordulóján. Gondviselő
szeretetét és jóságát örökre
szívükbe zárták szerettei.
Nyugodj békében, Kari
bátyus! (10102-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
dr. Suba Kálmánnak szeretett
FELESÉGE elhunyta okozta mély
fájdalmában. Tóth Béla és
családja. (sz.-I)

ÖSSZEHÍVÓ
Marosvásárhely polgármesterének 2018. augusztus 24-ei 3544-es számú rendelete értelmében rendes

ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2018. augusztus 30-án, csütörtökön 14 órára, a Maros-
vásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

NAPIRENDDEL:
1. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Szakszolgálat (Serviciul Public de Asistenţă Socială

Tîrgu Mureş) átszervezéséről a jogi személyiséggel rendelkező Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatósággá (Di-
recţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş), a szervezeti struktúra megfelelő módosításáról, a szervezeti felépítés, a sze-
mélyzet létszáma és a munkakörök elfogadásáról.

2. Határozattervezet Marosvásárhely közigazgatási-területi egység polgármesterének a szakapparátusa szervezeti
felépítésének és munkaköreinek elfogadásáról.

3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „A Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – besorolás
megváltoztatása kollektív lakások és felszereltség építéséhez”, a Măgura – Segesvári út – Páring utca térségében, a helyi
vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. Kezdeményező: Gross Adrian-Laurenţiu.

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „A Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – szabá-
lyozás meghatározása bejárat kialakításához és lakásépítéshez” a Gát utcában, szám nélkül, a helyi vonatkozású város-
rendezési szabályozás szerint. Kezdeményező: Ormenişan Dan Lucian.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. szeptember 14-20. között a dél-
koreai Szöulba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.

6. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező erdőalapból 2018-ban begyűjtendő fa-
anyag mennyiségének és értékesítési módjának meghatározásáról. 

7. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Kifutó kialakítása afrikai növényevők számára”
elnevezésű beruházásra vonatkozóan, a marosvásárhelyi állatkertben. 

8. Határozattervezet a 2018. május 30-ai 158-as számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely
a Marosvásárhelyi Városi Sportklub igazgatótanácsába a helyi tanács részéről kinevezendő tagokra vonatkozik. 

9. Határozattervezet Marosvásárhely bizonyos vallási felekezetei számára a 2018-as évre anyagi támogatás jóváha-
gyásáról, a 2001. évi 82-es számú kormányrendelet és a 2002. évi 1470-es számú kormányhatározat alapján.

10. Határozattervezet bizonyos intézkedések jóváhagyásáról a Marosvásárhelyi Református Kollégium óvodájának
működtetése érdekében.

11. Határozattervezet a 196/2018. 07. 26-i helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely a következő
épületek díszkivilágítására vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány, műszaki-pénzügyi mutatók és technikai megoldások
elfogadásáról rendelkezett: az Înălţarea Domnului ortodox katedrális, a Buna Vestire ortodox katedrális, az I-es számú
római katolikus plébánia, a református Vártemplom, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal. 

12. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány a Nagydisznódi
utca 13. szám alatti tömbház javítására és állagmegerősítésére, valamint a Nagydisznódi utca 13. és 15. szám alatti tömb-
házak manzárdosítására” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

13. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába
telekeléséről a Negoj utcában (szám nélkül) található 1008 négyzetméter összfelületű telek 2/28 részének. 

14. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába
telekeléséről az Argeş utcában található 322 négyzetméteres teleknek. 

15. Határozattervezet a 2017. november 23-ai 307-es helyi tanácsi határozat 1-es melléklete módosításának és a VII-
es feltétel kiegészítésének elfogadásáról, a 2-es melléklet kiegészítéséről az Y betűvel, amely a Közterület-felügyelő Ha-
tóság által végzett szolgáltatások ellenértékének jóváhagyására, illetve az ezeket érintő bírságokra és büntetésekre
vonatkozik a 2018-as évre. 

16. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu utcában található 35 négyzetméteres telek átadásáról
Moldovan Alexandrutól Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába.

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 22 négyzetméteres telek átadá-
sáról Palcu Liviu Steliantól Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába.

18. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen található 131 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei
jogú város tulajdonába Friciu Savutól és feleségétől, Friciu Carolina Eugeniától.

19. Határozattervezet a 209/2015-ös helyi tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről a Marosvásárhely megyei jogú
város tulajdonát képező javak értékesítésének megkönnyítése érdekében, amelyek leépítését az Aquaserv Rt. javasolta. 

20. Határozattervezet a részvényesek közgyűlésébe kinevezett képviselőnek, Bakos Leventének a felhatalmazásáról,
hogy hagyja jóvá az Aquaserv Rt. 2018. 10. 09-én esedékes soros közgyűlésén a napirendi témákhoz tartozó dokumentumokat. 

21. Határozattervezet a 2018. 05. 30-ai 153-as számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról. 
22. Határozattervezet a Marosvásárhely közterületén található fizetéses parkolók karbantartását és értékesítését végző

szakszolgálat szervezési és működési szabályzatának módosításáról. 
23. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy nyilvános árverésen értékesítsék a Marosvásárhelyen, a Radnai

utca 34. szám alatt található ingatlant (telek és építmény).
24. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Városi Sportklub létrehozását célzó 2017. évi 353-as számú helyi tanácsi

határozat módosításáról és kiegészítéséről.
25. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, az 1989. December 22. úton található 2018 négyzetméteres, 1355-ös te-

lekkönyvszámmal szereplő telek első bejegyzéséről, Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonához tartozásának
megállapításáról.

26. Határozattervezet a tulajdonviszony megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába te-
lekeléséről a Forradalom utca 51. szám alatti 945 négyzetméteres telek 2114/285390 (a III. lakrészhez tartozó) részének.

27. Határozattervezet egy Marosvásárhelyen található 28 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei
jogú város tulajdonába Goron Luciától, Goron Doreltől, Oprea Niculaietól, Oprea Ileanától és Oprea Paul Alintól.

28. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szépművészeti Akadémia ötletpályázat megszervezéséről. 
29. Határozattervezet kiegészítő okirat készítéséről az egyszerű vállalati szerződéshez, amely létrejött MAROSVÁ-

SÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS és az ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM SRL között, amelyet a 2017. május 18-ai
191-es helyi tanácsi határozattal hagytak jóvá.

30. Határozattervezet a 2008. évi 86-os számú marosvásárhelyi helyi tanácsi határozat módosításáról, amely állat-
vontatású járművekre vonatkozóan bizonyos intézkedéseket írt elő Marosvásárhelyen.

31. Határozattervezet a 2018.06.28-ai 171-es számú helyi tanácsi határozat visszavonásáról, amely a műszaki-pénz-
ügyi mutatók elfogadásáról szólt – Megvalósíthatósági tanulmány a „Vendéglőterasz kilátóval a somostetői amfiteátrum
környékén, a kapcsolódó projektekkel” elnevezésű beruházás kapcsán.

32. Határozattervezet arról, hogy a Közterület-felügyelő Hatóság hatáskörébe kerüljön a marosvásárhelyi parkoló-
helyek közvetlen ügykezelése. 

33. Határozattervezet arról, hogy a 0-IV. osztályos diákok iskola utáni (after school) programjai számára az osztály-
termeket ingyenesen rendelkezésre bocsátja, és a közköltséget fedezi Marosvásárhely megyei jogú város. 

34. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi Városrendezési Terv (PUZ) – UTR-
átminősítés VT-ből UTR CML-be – vegyes rendeltetésű övezet, amely közszolgáltatásokat és közösségi eszközöket, ál-
talános érdekű menedzseri, technikai, professzionális, szociális, kereskedelmi, hotel, vendéglői, loisir, egészségügyi,
sport és lakásgazdálkodási szolgáltatásokat tartalmaz”, Kárpátok sétány 59. szám, a helyi vonatkozású városrendezési
szabályozás szerint. Haszonélvező: Fărcaş Ioan-Eugen és Fărcaş Jenica.

35. Határozattervezet a 6/2016-os számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amely a helyi tanács szakbizottsági
tagjainak megválasztásáról rendelkezik. 

36. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács elővásárlási jogának gyakorlásáról a Marosvásárhely, Rózsák
tere 2. szám alatti műemlék épület egy részének esetében, LMI-kód: MS-II-m-B-15549, Görög-ház.

Dr. Dorin Florea polgármester
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A MAROSVÁSÁRHELYI INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁNCÉG
ÉPÍTŐMÉRNÖKÖT, GÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), vala-
mint TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várjuk. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet.
(62606-I) 

A MUREŞ MEX RT. a nyárádtői ipari parkba alkalmaz FAIPARI
MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat a lucian.radu@mobexpert.ro e-
mail-címre várjuk. Érdeklődni a 0720-333-573-as telefonszámon
vagy a Parcul Industrial Mureş – Vidrasău nr. 1/G címen. (20438)
FÉMMEGMUNKÁLÓ CÉG munkatársakat keres a következő
szakmákba: LAKATOS, HEGESZTŐ, CSISZOLÓ, SZAKKÉPZET-
LEN MUNKÁS. Ajánlunk versenyképes fizetést, étkezési jegyeket,
szállítást stb. Tel. 0744-394-486. (20440-I)
ÉPÍTKEZÉSI CÉG 10%-os kedvezménnyel vállal háztetőkészítést,
tetőfedést Lindab cserépből, tetőszigetelést, cserépforgatást, külső és
belső munkálatokat, javítást, kerítés- és kapukészítést, bontást is. Tel.
0747-634-747. (10069-I)
FELVESZÜNK B kategóriás jogosítványú SOFŐRT ÁRUKIHOR-
DÁSRA a megye területén Marosvásárhelyről és a környékéről. Fel-
veszünk RAKODÓMUNKÁSOKAT. Tel. 0752-214-442. 20441-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A B&B INSOLVENCY SOLUTIONS IPURL – Csíkszereda, Márton Áron utca 18. szám, Hargita megye –, a csődbe ment
ROLLO TOUR KFT.-nek – Marosvásárhely, Pandúrok útja 28/4., Maros megye – a 107/C/2006.06.10. számú végzés alap-
ján a Marosvásárhelyi Törvényszék által kinevezett csődbiztosa (536/1371/2015. számú dosszié) 

nyilvános árverést szervez
a következő ingatlan értékesítésére: 
– 2055 négyzetméteres beltelek Nagyernyében, a Domos környékén, kataszterszáma 202-203/46, telekkönyvszáma
50033/Nagyernye, becsült értéke 117.200,00 lej (héa nélkül). 
A kikiáltási ár a becsült érték 50%-a, vagyis 58.600 lej (héa nélkül). 
Az árverésen azon fizikai/jogi személyek vehetnek részt, akik/amelyek igazolják a kikiáltási ár 10 százalékát kitevő garancia
kifizetését a ROLLO TOUR KFT. (CUI 11411834) RO69BRDE270SV01654802700 számlájára (marosvásárhelyi BRD-fiók). 
Az árverés a csődbiztos székhelyén lesz szeptember 28-án 12 órakor. A részvételi feltételekről bővebb tájékoztatást a
0366-100-551, 0748-836713-as telefonszámokon nyújtanak. 

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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MAROS MEGYEI TANÁCS

Hirdetés

AMAROSMEGYEITANÁCSaMarosmegyében,Dános
községben,Keresdenkivitelezésrejavasolt„Ideig-
lenes híd a 143-as megyei út 11+200 km szaka-
szán, Maros megyében” elnevezésű projekt
kedvezményezettjekéntértesítiazérdekelteket,
hogy a beruházás környezetvédelmi besorolása
soránaMarosMegyeiKörnyezetvédelmiÜgynökség
aztadöntésthozta,hogyaberuházáshoznemkell
környezetvédelmiéstermészetvédelmihatástanul-
mánytkészíteni.
Ahatóságdöntésitervezeteésennekindoklásata-
nulmányozhatóaMarosMegyeiKörnyezetvédelmi
Ügynökségszékhelyén(Marosvásárhely,Hídvégutca
10.szám)hétfőnként9–15óra,keddtőlpéntekig9–
12óraközött,valamintakövetkezőhonlaponis:
http://apmms.anpm.ro.
Azérdekeltekahirdetésmegjelenésétőlszámított
5naponbelülnyújthatjákbeészrevételeiketaha-
tóságdöntésévelkapcsolatban.

Péter Ferenc                        Paul Cosma
ELNÖK                                JEGYZŐ

Ovidiu Dancu
ALELNÖK

A Marosvásárhely 
köz- vagy magánterületén 

elhagyott járművekre 
vonatkozó felszólítás

A 2002. évi 421-es számú törvény 6. cikkelye 2. fejezete – amely a
területi-közigazgatási egységek vagy az állam köz- és magánterületén
elhagyott járművek jogi helyzetére vonatkozik –, valamint a 2003. évi
156-os számú kormányhatározat 6-os cikkelye – amely a 2002. évi 421-
es törvény alkalmazási módszertanát rögzíti, a gépjármű tulajdonosá-
nak azonosítása érdekében – értelmében nyilvánosságra hozzuk a
legalább egy éve a város köz- vagy magánterületén található elhagyatott
gépkocsik jegyzékét, amelyet kifüggesztünk a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal székhelyén is.

1. DACIA 1310, szürke, rendszám nélküli, közterületen hagyva a
Szorgalom (Sârguinţei) utcában a csendőrség melletti parkolóban.

2. FORD ESCORT, kék, rendszám nélküli, közterületen hagyva a
Nyíres (Mestecănişului) utca 27. szám alatt.

3. PEUGEOT 306, fehér, rendszáma: MS-056930, közterületen
hagyva az Erdély (Transilvania) utca 23. szám alatt.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2003. évi 156-os számú kormányha-
tározat előírásai értelmében amennyiben a gépjármű jogos tulajdonosa
nem jelentkezik a gépkocsiért, és nem szállítja el a város köz- vagy ma-
gánterületéről, a jelen hirdetéstől számított 30 napot követően polgár-
mesteri rendelettel a jármű a területi-közigazgatási egység
magántulajdonába kerül, terhelésmentesen, és a 2002. évi 421-es számú
törvény 8-as cikkelyénél előírt feltételek mellett értékesíthető.

Amennyiben a felszólításnak nem tesznek eleget, a gépkocsit elszál-
lítjuk a közterületről, esetleges visszaszolgáltatásuk a 2003. évi 156-
os számú kormányhatározat 15. cikkelyének 2. bekezdése alapján 2000
lejes bírság és a járművek elszállítására és tárolására vonatkozó járu-
lékok kifizetését követően történik.

Ioan Zosim Damaschin ügyvezető igazgató

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 
– Műszaki Igazgatóság –

tájékoztatja az érdekelteket, hogy a környezetvédelmi engedély
megszerzése érdekében benyújtotta a kérelmet A Victor Babeş

utca felújítása elnevezésű projektre, amelyet Maros megyében, Ma-
rosvásárhelyen, a Victor Babeş utcában valósítanak meg.

A javasolt projektre vonatkozó információkat naponta lehet tanul-
mányozni a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén,
Marosvásárhelyen, a Hídvég utca 10. szám alatt, hétfőnként 9–15, va-
lamint keddtől péntekig 9–12 óra között, és a projekt tulajdonosának
székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám.

A lakossági megjegyzéseket, véleményeket naponta fogadják a
Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvá-
sárhely, Hídvég utca 10. szám, hétfőnként 9–15, keddtől péntekig 9–
12 óra között. 

Racz Lucian mérnök, ügyvezető igazgató
Popistan Dorin mérnök, ügyvezetőigazgató-helyettes

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


