
Márkanevet jegyeztetett be az országos találmányi és már-
kahivatalnál (OSIM) a marosvásárhelyi Milvus Csoport. A
Nyárád-Küküllő menti Natura 2000 termék márkanevet csak
azok használhatják, akik egy bizonyos vidéken élnek, gaz-
dálkodnak, termelnek vagy szolgáltatnak.

A Milvus Csoport madártani és természetvédelmi egyesület több pro-
jektjében foglalkozott a Nyárád és a Küküllő mente természeti értékei-
nek azonosításával, tudatosításával, értékesítésével. Eközben született
meg az ötlet, hogy ezeket márkanévvel lássák el.

Az ötlet onnan származik, hogy ha kimegyünk egy piacra, nem látjuk
vagy nem tudjuk azonosítani a helyi termelőket, lehet, hogy viszonteladók

Újra határon túlra
gördül az Opera
kamionszínpada
Augusztus 24. és szeptember 1. kö-
zött nyolc erdélyi városba látogat el a
színpaddá alakított különleges ka-
mion. Az ingyenes szabadtéri előadá-
sok Magyarország kormánya
támogatásával valósulnak meg.

____________2.
Művésztelep
és kiállítás
Az idén a 25. alkalommal július első
felében ismét megrendezésre került
az Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti
Alkotótábor. A tábort a MADISZ szer-
vezi, és az eseménysorozat hagyo-
mányai szerint a részt vevő diákok
minden évben Szovátán töltenek egy
hetet.
____________3.
Harmonia Cordis
Nemzetközi
Gitárfesztivál
A Beke István Ferenc gitárművész
által létrehozott és a Harmonia Cordis
Egyesületen keresztül máig főszerve-
zett gitárfesztivál immár a 14. kiadá-
sához közeledik, és az eltelt évek alatt
Marosvásárhely egyik legnívósabb
zenei szemléjévé nőtte ki magát. 
____________5.(Folytatás a 2. oldalon)
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a vásárokban ritkán tüntetik fel, hogy helyi-e a termék Fotó: Gligor Róbert László, archív

Gligor róbert lászló
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Termékek, szolgáltatások megkülönböztetésére

Márkanevet jegyeztettek be



A tavalyi évad leírhatatlan sikere, az
operával ritkán találkozó több tízezer-
nyi néző öröme és a társulatot körül-
vevő hatalmas szeretet meg-
tapasztalása után ismét Donizetti Sze-
relmi bájital című vígoperájával turné-
zik a Magyar Állami Operaház a nagy
múltú Gördülő Opera sorozat és a ha-
táron túli magyarlakta vidékeket be-
járó Kárpát-Haza OperaTúra
ötvözéséből született Gördülő Kárpát-
Haza OperaTúra második hullámában.
Augusztus 24. és szeptember 1. kö-
zött nyolc erdélyi városba látogat el a
színpaddá alakított különleges ka-
mion. Az ingyenes szabadtéri előadá-
sok Magyarország kormánya
támogatásával valósulnak meg.

A 2017/18-as évad során hét szomszédos
ország tizenhat magyarlakta települését fel-
kereső Kárpát-Haza OperaTúra különleges
élménnyel szolgált mind a harmincezres kül-
honi közönség, mind a budapesti Opera tár-
sulata számára. Hasonló lelkesedéssel
fogadta 2018 őszén a székelyföldi hallgató-
ság a hagyományt folytató Gördülő Opera so-
rozatot is, amely csaknem 75 éve a Magyar
Királyi Államvasutak és operaházi művészek
missziójaként indult útnak a II. világháború
után, hogy „segítse a lelki sebek begyógyu-
lását”, és a fővárostól messze eső települé-
sekre is eljuttassa az opera műfaját – immár
határon túlra is, egy csak erre a célra fejlesz-
tett, színpaddá alakuló, bármely község főte-
rére begurulni képes kamionnal.

A 60 év szünet után 2014-ben újraindult
sorozatban ismét Donizetti közel 190 éve ál-

landó népszerűségnek örvendő vígoperája, a
Szerelmi bájital lesz látható. A történet főhőse
egy szegény falusi fiú, Nemorino, aki re-
ménytelenül szerelmes a gazdag földbirto-
kosnőbe, Adinába, ő azonban a hetyke
Belcore őrmester házassági ajánlatát fogadja
el. A kétségbeesett fiú minden pénzét egy ku-
ruzslótól szerzett „bájitalra” költi, hogy el-
nyerhesse szerelme szívét, majd a seregbe is
beáll, hogy pénzhez, és ezáltal még több
„csodaszerhez” jusson. Bár a bájital valójá-
ban csupán bor, Nemorino igaz szerelme
végül mégis elnyeri jutalmát. A humort és
idillt varázslatos melódiákkal, köztük a híres
Una furtiva lagrima kezdetű tenoráriával öt-
vöző darab Toronykőy Attila tavaly nagy si-
kerrel debütáló rendezésében lesz látható, aki
tekintettel a produkció különleges adottsága-
ira, a mába helyezte a darab cselekményét,
népszínházi jelleget adva az előadásnak, és a
színpadként szolgáló platón túl magát a ka-
miont is bevonva a rendezésbe.

A kettős szereposztással látható magyar
nyelvű produkcióban az Opera kiváló ének-
művészei lépnek fel. Adinát a világhírű Mik-
lósa Erika és a 2018-ban a Magyar Állami
Operaház Kamaraénekese díjjal kitüntetett
Sáfár Orsolya formálja meg, Nemorinót a fi-
atal Ninh Duc Hoang Long és Biri Gergely,
a kuruzsló Dulcamara doktort Kiss András és
Szvétek László, míg Belcore őrmestert Gei-
ger Lajos és Rezsnyák Róbert, Giannettát
pedig Bernáth Éva és Nagy Zsófia énekli. Az
előadásban több mint 20 fős kórussal közre-
működik az Opera Énekkara (karigazgató:
Csiki Gábor), a 30 fős Opera Zenekart Cser
Ádám dirigálja.

Az ingyenes szabadtéri produkció augusz-
tus 24. és szeptember 1. között Kolozsvár,
Torockó, Marosvásárhely, Déva, Temesvár,
Arad, Nagyszalonta és Nagyvárad tereire lá-
togat el. Marosvásárhelyen, Székelyföld
egyik legfontosabb kulturális központjában
már visszatérő vendég az Opera kamionja,
ahol idén a Vásárhelyi Forgatag rendezvény-
sorozata keretében kerül sor az előadásra. A
turné első állomásán, Kolozsváron ugyancsak
nagynevű, idén jubiláló fesztivál, a 10. Ko-
lozsvári Magyar Napok ad otthont a különle-
ges produkciónak.

Szereposztás:
2019. aug. 24., 26., 28., szept. 1.
Adina: Miklósa Erika
Nemorino: Ninh Duc Hoang Long e. h. 
Belcore: Geiger Lajos
Dulcamara: Kiss András
Giannetta: Bernáth Éva
2019. aug. 25., 27., 30., 31.

Adina: Sáfár Orsolya
Nemorino: Biri Gergely
Belcore: Rezsnyák Róbert
Dulcamara: Szvétek László
Giannetta: Nagy Zsófia 
Alkotók:
Szövegíró: Felice Romani
Magyar szöveg: Blum Tamás
Látványtervező: Juhász Katalin
Dramaturg: Kenesey Judit
Színpadi mozgás: Marosi Edit
A rendező munkatársa: Mányik Albert
Megbízott karigazgató: Csiki Gábor
Karmester: Cser Ádám
Rendező: Toronykőy Attila
A turné marosvásárhelyi előadásának idő-

pontja augusztus 26., 20 óra. Az előadást ma-
gyar nyelven játsszák. Felhívják az
érdeklődők figyelmét, hogy az ülőhelyek
száma korlátozott. Rossz idő esetén az elő-
adás elmarad.

uralják a teret, akik éppen azelőtt vásárolták meg a termé-
ket egy áruházból vagy egy másik viszonteladótól –
mondta Kelemen Katalin, aki nagyon sokat dolgozott a ter-
ven. A cél az, hogy segítsék azokat a termelőket, akik Na-
tura 2000 természetvédelmi
területen élnek, hogy érezhessék
ennek előnyeit is, ne csupán azokat
a megszorításokat, amelyeket sok
esetben rájuk ró a törvénykezés. 

Maga a kezdeményező sem érti
hogy miért, de a bejegyzési folya-
mat három évig tartott, az OSIM
háromszor is – nevetséges okok
miatt – elutasította a szervezet be-
jegyését, és csak sokára sikerült át-
vinni akaratukat, és iktatni a
kétnyelvű márkanevet. Mivel most
már jogi alapja is van a kezdemé-
nyezésnek, elkezdték a név népsze-
rűsítését, igényelni lehet rá a
használati jogot.
Bárki igényelheti

A márkanévvel ellátott termékek
arról biztosítják a vásárlót, hogy
egy olyan terméket tart a kezében,
amely természetvédelmi területen
jött létre, és előállítása során te-
kintettel voltak a természeti érté-
kek megőrzésére. Az igénylés egyik alapfeltétele, hogy aki
ezt a nevet és a vele társuló jelképrajzot (logót) használni
szeretné, annak ezen a természetvédelmi területen kell
élnie, vagy itt kell legyen bejegyett vállalkozása, szolgál-
tatása, vagy termékeit ezen a területen fellelhető alapanya-
gokból kell előállítania, kézművesek esetén pedig ha az
alapanyag nem létezik ezen a területen, legalább helyi mo-
tívumokkal kell díszítenie az előállított terméket. Bárki
igényelheti a márkanév használati jogát, aki megfelel a ter-
mészetbarát termelésről szóló minimális követelmények-
nek, kezdve a nagytermelő gazdaságoktól és cégektől a
falusi öregasszonyokig, akik csupán néhány terménnyel és
egy termelési lappal mennek ki a piacra.

Az igénylőkkel a szervezet szerződést köt egy évre, így

azok termékeik azonosítására címkén, táblácskákon, szaty-
rokon használhatják a márkanevet. Az első évre az igénylés
ingyenes, a másodiktól kezdődően – a gazdaság nagyságá-
tól függően – minimális összeget kell fizetni érte, hiszen
vannak adminisztratív költségek a márkanév népszerűsí-

tése terén. A szerződést évente meg
kell újítani, aki pedig nem tesz ele-
get a vállalt kötelezettségeknek,
azzal nem hosszabbítanak megál-
lapodást.

A márkanév és rajz kialakításá-
ban a két térség közigazgatási tár-
sulásai is segítettek, a rajz elemei a
két térség jellemzőit jelenítik meg:
a kibédi hagyma, nyárádmenti
alma, murok (sárgarépa), makfalvi
kerámia, bözödi, jobbágytelki szal-
makalap és a nyárádszeredai Be-
kecs együttesre utaló táncospár
szerepel benne.
Minimális feltételek

A márkanév használatát igény-
lőnek a következő közigazgatási
egységek valamelyikének területén
kell élnie vagy termelnie: Ákos-
falva, Alsóbölkény, Alsóköhér,
Backamadaras, Balavásár, Bonyha,
Csatófalva, Csíkfalva, Dános, Di-

csőszentmárton, Dózsa György,
Erdőszentgyörgy, Erzsébetváros,

Etéd, Farkaslaka, Gyulakuta, Havad, Kóródszentmárton,
Makfalva, Mikefalva, Nyárádgálfalva, Nyárádkarácson,
Nyárádmagyarós, Nyárádszereda, Nyárádremete, Parajd,
Szásznádas, Székelyhodos, Székelyvécke, Szováta, Vá-
mosgálfalva. A kérelemben az igénylőnek nyilatkoznia kell
a termékekről, szolgáltatásokról, a használt alapanyagok-
ról, földterületről, állatokról, illetve bizonyítania kell, hogy
– egy bizonyos nagyságú terület fölött – támogatást kap
környezetbarát gazdálkodásra, de arról is, hogy növények
esetében nem használ tiltott vegyszereket és nem termel
kőzetgyapoton, állatok esetén nem használ tömegnövelő
hormonokat, gyógyszereket. A kezdeményezők ígérete sze-
rint egy honlapon elérhető lesz azoknak a névsora, akik a
márkanév használatára jogosultak.

Ma OLGA, LILIÁNA, holnap
SZABOLCS napja.
SZABOLCS: ismeretlen ere-
detű régi magyar személynév,
amelyet Anonymus szerint a
honfoglaló magyar vezérek
egyikének, Elődnek a fia viselt. 

27., szombat
A Nap kel 

5 óra 56 perckor, 
lenyugszik 
21 órakor. 

Az év 208. napja, 
hátravan 157 nap.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK _______________________________________ 2019. július 27., szombat

ValUtaÁrFolYaM
BNr – 2019. július 26.
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Márkanevet jegyeztettek be
(Folytatás az 1. oldalról)

Már lehet igényelni és használni a márkanevet 

Újra határon túlra gördül az Opera kamionszínpada
a Forgatagon is lesz előadás

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

augusztus 28-án nevezi meg
államfőjelöltjét az rMDSZ 

Augusztus 28-án nevesíti az RMDSZ a novemberi államfő-
választáson induló jelöltjét – nyilatkozta Kelemen Hunor szö-
vetségi elnök a Radio France Internationale (RFI) pénteki
műsorában.

– 2019-ben is lesz jelöltünk az államfőválasztáson, ahogyan
1996 óta minden alkalommal volt. Egyelőre csak annyit mond-
hatok, hogy biztosan lesz jelöltünk, augusztus 28-án tartunk
gyűlést, akkor fogjuk megnevezni – fogalmazott Kelemen.

Hozzátette, a pártok számára mindig az a legkézenfekvőbb
megoldás, hogy az elnököt indítsák jelöltnek, ő azonban – mi-
után már két alkalommal is indult – nem ragaszkodik ahhoz,
hogy ő legyen a jelölt. „Meglátjuk, mit mondanak majd a kollé-
gák, a verseny nyitott, augusztus 28-áig bárki jelentkezhet, nincs
előre eldöntve” – mondta. (Agerpres) 



Az idén a 25. alkalommal július első felében ismét megrendezésre
került az Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor. A tá-
bort a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) szer-
vezi, és az eseménysorozat hagyományai szerint a részt vevő
diákok minden évben Szovátán töltenek egy hetet, ahol a fürdő-
városban igazán kellemes és inspiráló körülmények között van le-
hetőségük alkotni. A 2010 szeptemberében elhunyt
marosvásárhelyi képzőművész, egykori táborvezető, Irsai Zsolt
nevét viselő tábor vezetője ez évben is Csizmadia Imola, a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem doktorandusza volt. 

Amint az eddig is történt, a szervezők a tábor idejére biztosították a diákok
számára a napi háromszori étkezést, szállást, vásznat, állványt a munkához; a
diákok különböző városokból érkeztek: Székelyudvarhelyről, Marosvásárhely-
ről, Csíkszeredából és Sepsiszentgyörgyről. A részt vevő, képzőművészeti lí-
ceumokban tanuló diákok X-XI. osztályosok, és különböző szakokról
érkeztek: textilművészet, grafika, festészet, kerámia. A program előadásokból,
műhelylátogatásokból és szabadidős tevékenységekből állt.

A táborba minden évben meghívott előadók is érkeznek. Az idén Sajgó Ilona
és Kovács Gabriella textilművészeket, Szakács Ágnes jelmez- és divattervezőt,
valamint Veress Elza-Emőke független kutatót hívták meg a szervezők. Műte-
remlátogatás is volt: Kuti Dénes és Kuti Botond szovátai képzőművészek mű-
termeiben betekintést nyerhettek a diákok a két, igencsak termékeny és neves
festőművész munkásságába. Mindkét művész megosztotta velük szakmai ta-
pasztalait, a munkáikat és műtermeiket is megcsodálhatták, egyúttal hasznos
technikai tudással látták el a diákokat. Festéstechnikai alapokról, „technológiai
alapismeretekről”, a táblaképfestészet anyagairól és technikáiról meséltek.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
1394. sz., 2019. július 27.

Kassák lajos

(Folytatás a 4. oldalon)Vendégségben Kuti Dénesnél és Kuti Botondnál
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25. Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor
Művésztelep és kiállítás

A csöndes tó
Lim-lomjaival unom már e világot
mi keresnivalóm kócos asszonyai
és kiteregetett, véres zászlói közt
a hős, kit szólítok, néma és vak szegény.
A kert, mi után annyira vágyakoztam
lassan kitárult s aztán megint becsukta
rácsos vaskapuját s a szűz rózsák is mind
becsukódtak kérdező szemeim előtt.

Sikátorok mélyén részegek topognak
kart karba öltve és majdnem már boldogok
de ott lent, még lejjebb néhány lépcsőfokkal
tépett hullák feküsznek a járdaszélen.
Ha föléjük hajlok a csillagos éjben
meglelem-e közöttük, akit szerettem
ölemben ült éppen, hogy harsant a vihar
s ő elszállt a fagyasztó téli szelekkel.

Akkor még semmit sem tudtam a halálról
most egy nyughatatlan folyó hullámain
ring velem a csónak s fent a kék azúrban
a szerelem és a harc emléke kísér.

Még világít előttem az álmok holdja
még pengnek a húrok, amiket nem régen
oly vakmerően érintettem, mint a gyermek
ki a bűnbeesés gyönyörét élvezi.

Még hajszol a vágy, még verset írok rólad
de holnap megjönnek a derék favágók
fejszéjük csapkod, mint a villám s a dús kert
hol néha láttalak, eltűnik örökre.

52 éve, 1967. július 22-én, 80 éves korában hunyt el a
Kossuth-díjas író, költő, műfordító, képzőművész



Sajgó Ilona textilművész a saját munkásságát, textilkompozícióit, illetve
a különböző alkalmazott szövési technikákat, valamint a textilművészet ha-
gyományos technikáit ismertette meg a diákokkal. Szakács Ágnes jelmez-
és divattervező betekintést nyújtott a színházi tervezőmunka gyakorlatába,
a díszlet- és jelmeztervezés folyamatába. Veress Elza-Emőke független ku-
tató pedig különböző médiumok erőszak-reprezentációjáról tartott előadást.

A táborozó diákoknak az egy hét alatt minimum egy munkát el kellett ké-
szíteniük, az általuk választott és kedvelt technikával. Ennek eredménye-
képpen születtek festészeti és vegyes technikájú munkák is. 

Ugyancsak a tábor hagyományaihoz tartozik, hogy minden évben kiállí-
táson mutatják be a résztvevők alkotásait. Az idén is megtekinthető a Szo-
vátán készült munkákból álló tárlat a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
előcsarnokában. A kiállítás nyitva marad az érdeklődők számára egész szep-
tember elejéig.

A szervezők tanúsítják, hogy a táborban minden évben szoros barátságok
szövődnek, és a különböző városokból érkező résztvevőknek lehetőségük
adódik arra, hogy betekintést nyerjenek a velük egykorú diákok munkássá-
gába, ezáltal egymástól is tanulhatnak. 

Az Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor idei támogatója a
Communitas Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap és a Romániai Magyar De-
mokrata Szövetség volt, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem pedig min-
den évben partnerséget vállal a szervezésben. (Knb.)

A magyarországi és romániai fellépők mellett izraeli, mexikói, lengyel,
görög-török-brit és norvég előadók is színpadra lépnek Mérában au-
gusztus első négy napján, a Világzenei Csűrfesztiválon.

„Méra a kalotaszegi népzene és néptánc csúcsát jelentette a 20. század közepén.
Évről évre egyre többen vesznek részt a világzenei fesztiválon, a rendezvénnyel si-
került mind a helyi közösség, mind a táncházas közeg komfortzónáját tágítani” –
mondta Bethlendi András, a Méra World Music alapító főszervezője az M1 aktuális
csatorna csütörtök délelőtti műsorában.

Mint kifejtette, a csűrfesztivál a magyar zene és a régió muzsikája mellett más
kontinensek és országok népzenéből inspirálódó világzenei produkcióit viszi szín-
padra.

Varga Zoltán alapító-főszervező arról beszélt, hogy augusztus 1-jén, csütörtökön
lép fel a Csík Zenekar, másnap a Fölszállott a páva televíziós tehetségkutató gála-
műsora, a II. Kalotaszegi Prímásverseny és az Erdőfű Népi Kamarazenekar koncertje
szerepel a programban, szombaton a Romano Drom játszik, a vasárnapi záróprogram
pedig Ferenczi Györgyé és a Rackajamé.

A nyitónapon zenél a lengyel Dikanda, valamint az Izraelből érkező Sofi Tsedaka
& The Baladis, amely szamaritánus zenéből inspirálódó muzsikát játszik. Szombaton
lép fel a mexikói Sirani Guevara, akárcsak a görög-török-brit Near East Collective.
A Kjartan & Hét Hat Club (augusztus 1-jén) hat nyelven – magyarul, cigányul, ro-
mánul, angolul, norvégul és törökül – énekel, a norvég Vassvik a zárónapon a lapp
zenei gyökereket mutatja be.

Lesz két templomi koncert is a Fonó Budai Zeneház szervezésében: augusztus 3-
án Kubinyi Júlia és Szokolay Dongó Balázs mutatja be műsorát, 4-én pedig Navratil
Andrea és Demeter László. A koncertek után mindennap táncházzal és nemzetközi
jam sessionnel várják a közönséget a csűrben és mellette.

„Minőségibb és sajátosabb zenei közösségi élményt nyújt egy olyan fesztivál,
amelyen két-három után már mindenkit ismerünk arcról, a koncerteken pedig kar-
nyújtásnyira van tőlünk a zenekar” – mondta Bethlendi András.

Méra World Music Festival
Csűrfesztivál Mérában, a világzene jegyében

Gaál István 1960-as évek elején készült, Sodrásban című filmjének felújított
változatát is műsorra tűzik a 76. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon augusz-
tusban a Venice Classics programban – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap
szerdán az MTI-vel. Közlésük szerint az Örökbefogadás berlini, A tanú can-
nes-i, valamint a János vitéz és a Macskafogó annecy-i premierjét követően
a világhírű velencei filmfesztiválon Gaál István Sodrásban című, 1963-ban
készült korszakalkotó filmjét vetítik.

Mint írják, a Magyar Nemzeti Filmalap hosszú távú filmdigitalizálási és felújítási prog-
ramja keretében a Filmarchívum és a Filmlabor munkatársainak részvételével 2019-ben ké-
szült el a Sodrásban teljes körű, 4K felbontású restaurálása. A film újrafényelése a Magyar
Operatőrök Társaságával (HSC) együttműködésben, Sára Balázs operatőr közreműködésével
valósult meg. 

A rendező kamaszkori élménye, a veszélyes versengés adta a film alapötletét. A történet-
ben egy diáktársaság fürdik a Tisza-parton. Önfeledten napoznak, egyre többen merülnek
alá iszapért, de egyik fiatalnak sem tűnik fel, hogy hiányzik valaki, egyik társuk a vízbe ful-
ladt. Ez a tragédia önvizsgálatra készteti őket: kié a felelősség, hogyan viszonyulnak egy-
máshoz, a világhoz. A film élet és halál, a felnőtté érés problémáin túl a hatvanas évek
elejének fő kérdéseit – hagyomány és modernitás, egyén és közösség, falu és város, ember
és táj – progresszív szemlélettel, új vizuális nyelven dolgozta fel. 

A Sodrásban a magyar újhullám egyik első nemzetközi sikere és jelképe lett. A közlemény
szerint Pierre Paolo Pasolini világhírű olasz filmrendező kiemelte a film „poézisét, frisses-
ségét és újszerű hangvételét”. A Sodrásban 1964-ben Karlovy Varyban elnyerte a fődíjat,
majd a brit filmintézet mértékadó folyóirata, a Sight and Sound az év öt legjelentősebb filmje
közé sorolta. 

Gaál István alkotásának teljes körűen felújított változatát a magyar közönség a velencei
premiert követően a Budapesti Klasszikus Film Maratonon láthatja újra nagyvásznon. A
Sodrásban idén már az ötödik, a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum által frissen res-
taurált klasszikus, amelyet a legrangosabb nemzetközi filmfesztiválok egyike műsorra tűz
– írták a közleményben.

Gaál István Sodrásban című filmjének
felújított változata

a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon

adorjáni lea tekla (Székelyudvarhely)

Barát emese (Marosvásárhely) 

loghIn Szerena Zsanett (Sepsiszentgyörgy)

Művésztelep és kiállítás
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Az augusztus 6-a és 11-e között zajló ren-
dezvénysorozat programját a korábbiakban
ismertettük (és hamarosan ismét ismertetjük),
most a fellépő előadók, formációk életrajzá-
ból, történetéből közlünk rövid kivonatokat,
fellépésük sorrendjében.
augusztus 6-a

Hart Gábor 1995. szeptember 28-án szü-
letett Orosházán. 11 éves korában, rockzenei
hatásra kezdett gitározni. 2014-ben felvételt
nyert az SZTE Zeneművészeti Karára, ahol
az ország legnevesebb gitártanáraival dolgoz-
hatott együtt. Egyetemi évei alatt elért sikerei
közt szerepel az Országos Egyetemi Gitárver-
seny 1. helyezése, az I. Országos Fiatal Gitá-
rosok 1. helyezése, illetve 2018 tavaszán a
Virtuózok tehetségkutatóban első gitárosként
sikerült eljutnia a nagyok korcsoportjában a
döntőig. Többek között játszhatott a Liszt Fe-
renc Kamarazenekarral, illetve az Operaház
zenekarával is. 2018 tavaszán részt vett a
Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál verse-
nyén, ahol a zsűri a játékát 1. díjjal jutal-
mazta.  Ennek a versenynek többek között a
díja az volt, hogy 2019 tavaszától részt vehet
kilenc különböző nemzetközi gitárfesztivá-
lon. 2018-ban a Rotary Klub kitüntetéssel tá-
mogatta. 2016-tól aktívan játszik különböző
musicalekben, illetve rockoperákban. Mes-
terkurzusokon tanulhatott világhírű művé-
szektől: Sergio Assad, Łukasz
Kuropaczewski, Florian Larousse, Tilman
Hoppstock, Paulo Pegoraro. 

Radu Vâlcu 1989-ben született Bukarest-
ben. 12 évesen kezdett klasszikus gitárt ta-
nulni a George Enescu Általános Iskolában,
Liviu Georgescu professzorral. A bukaresti
Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen folytatta
tanulmányait, Cătălin Ştefănescu-Pătraşcu
zeneszerző mellett. 25 éves koráig számos
díjat nyert közismert európai fesztiválokon,
és több koncertfelkérése is volt Románia na-
gyobb városaiban, valamint Szerbiában, Né-
metországban, Hollandiában és az Egyesült
Államokban. A Radu Vâlcu Quartet: Radu
Vâlcu három kiváló zenésszel – Răzvan Flo-
rescu (ütőhangszerek), Mihai Balabaş (he-
gedű), Andrei Petrache (zongora) –,
különleges koncerttel várja a közönséget: elő-
adásukban a latin-amerikai ritmusokat és a
román népzenét ötvözik a kortárs és dzsessz-
zenével.

Pusztai Antal 1978-ban született Győrben,
első gitáróráit édesapjától vette Pannonhal-
mán, mára napjaink egyik legtehetségesebb
klasszikus- és dzsesszgitárosa. Tanulmányait
Frankfurtban, majd Bécsben folytatta, immár
Inge Scholl-Kremmel vezetése alatt. Hazájá-
ban Róth Ede, Folk Iván és Reményi Attila
tanítványa volt, jelenleg Alvaro Pierri cso-
portjában tanul a Bécsi Zeneegyetemen. Kon-

certezett már Európa-szerte, Dél-Koreában és
Kolumbiában is.

Mădălina Ioana Petre a bukaresti Nem-
zeti Zeneegyetemen végezte zenei tanulmá-
nyait. Neve a White O’Clock  bukaresti
zenekar által vált híressé. Klasszikusgitáros-
ként több fesztiválon is fellépett.

Asztalos Zsolt 14 évesen kezdett dobolni,
nagyrészt autodidakta módon tanult. Az évek
folyamán számos zenekar tagja volt, sokféle
zenei stílusban kipróbálta magát a folk-, 
pop-, funk-, blues és dzsesszzenétől a szín-
házi előadásokhoz írt zenén keresztül  a

heavy és trash metalig. Pusztai Tonyval a
2000-es Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivá-
lon találkozott először, azóta többször is ze-
néltek együtt.

Hadnagy Attila fiatal kora óta több műfaj-
ban is kipróbálta magát, mint például a klasz-
szikus rock-, dzsessz-, blues-, klezmer, funky
és klasszikus zene.

Stochelo Rosenberg 1968. február 19-én
született egy holland cigánytáborban. A visz-
szafogott, tehetséges fiúból világhírű előadó-
művész lett, aki gitárosként és
zeneszerzőként is elismert. A gitározást 10
éves korában kezdte el, a legtöbbet Django
Reinhardt felvételeit hallgatva tanulta. Már
12 éves korában több lemezkiadó figyelmébe
került. Az elkövetkező években Nous’che és
Nonnie unokatestvéreivel zenélt együtt, ké-
sőbb kialakítva a híres Rosenberg Triót. A

világ egyik legjobb gitárosaként ismerik, aki
hibátlan technikájával ötvözi a gipsy-jazz
zene virtuozitását, érzelmeit és eleganciáját.
Mint minden kortárs dzsesszzenész, Stochelo
is imád improvizálni és új zenei stílusokat ki-
próbálni, de zenéjének az alapja mindig is
Django Reinhardt hagyatéka marad.
augusztus 7-e

Tritonus Guitar Trio. Tagjai Molnár
Levente, Szurgyi Gergely és Varga Bálint.
Mindhárman a győri Széchenyi István Egye-
temen folytatták zenei tanulmányaikat, orszá-
gos és nemzetközi versenyeken is
eredményesen szerepelnek, számos első helye-
zés és közönségdíj birtokosai. Különféle zenei
korszakokból válogatnak darabokat és saját át-
iratokat is készítenek. Céljuk, hogy olyan ze-
neműveket szólaltassanak meg, amelyeket a
közönség ritkán hallhat három gitáron.

Venti Chiavi Guitar Trio. A triót 2014-ben
alakította meg a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Karának három hallgatója: Ritter
Zsófia, Kormos Balázs és Tóth Álmos. Cél-
juk bővíteni a klasszikus gitártrió-repertoárt,
ezért az eredetileg gitártrióra írt művek mel-

lett számos átiratot ké-
szítenek és játszanak.
Különösen fontosnak
tartják a magyar klasz-
szikus zene népszerűsí-
tését. A trió számos
sikeres koncertet adott
már különböző feszti-
válokon és koncertter-
mekben Euróbában és
az Egyesült Államok-
ban. Első CD-lemezük
2018-ban jelent meg
Venti Momenti cím-
mel.

Gabriel Bianco öté-
ves volt, amikor édes-
apjával elkezdett
gitározni. 1997-ben fel-
vételizett a párizsi zene-
akadémiára. Tizenöt
évesen volt az első fel-
lépése Párizsban, azóta
már számtalan ország-
ban koncertezett. Leg-
fontosabb verseny-
győzelmei: Ile de Re
Nemzetközi Gitárfeszti-
vál, Bécsi Nemzetközi
Gitárfesztivál (bécsi gi-

tárfórum), GFA Nemzetközi Gitárfesztivál,
Amerika.

Michaela Hrabánková sokoldalú szólista
és kamarazenei zenész. Prágában született,
jelenleg Párizsban lakik és dolgozik. Sok
fesztiválon játszott világszerte, számos díj
birtokosa. Rendszeresen meghívják mester-
kurzusokat tartani franciaországi, romániai,
csehországi egyetemekre. Jelenleg a párizsi
Ivry-sur-Seine Konzervatóriumban tanít ka-
marazenét.

augusztus 8-a
Beke István Ferenc a kolozsvári

Gheorghe Dima Zeneakadémia gitár- és ka-
marazene-tanára, a marosvásárhelyi Harmo-
nia Cordis Egyesület elnöke. Több díjat is
nyert nemzeti és nemzetközi klasszikusgitár-
versenyeken,  számos hazai és külföldi mes-
terkurzuson vett részt, kamarahang-
versenyeket adott a világ számos országában.
A marosvásárhelyi, székelyudvarhelyi és sep-
siszentgyörgyi Harmonia Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál és a kolozsvári Novo Generatio
Nemezetközi Gitárnapok szervezője. Doktori
címet 2011-ben szerzett a kolozsvári
Gheorghe Dima Zeneakadémián.

Gabriel Guillén az egyik legrangosabb gi-
tártanár Ausztriában. Venezuelában, Mara-
cazban született, Dél-Amerikában tanult híres
tanároktól. 1987-ben elnyerte az Antonio
Lauro és a Rotary nemzetközi gitárverseny
első helyezését. Elnyerte az osztrák kormány
Merit Award díját, a The Kery díjat, az Artin-
ger díjat, az Amigo de Venezuela díjat, a Ho-
nors díjat és Caracas-Avila díjat. A Joseph
Haydn Zeneakadémián (Eisenstadt) és a Ri-
chard Wagner Zeneakadémián (Bécs) tanít.
Több mint 34 országban tartott mesterkurzu-
sokat és koncerteket. A RUST Nemzetközi
Gitárfesztivál művészeti vezetője.

Atanas Ourkouzounov a kortárs bolgár
zene egyik legérdekesebb személyisége. Gi-
tárművészként és zeneszerzőként egyaránt
nagy elismerésnek örvend, különböző díjak-
kal jutalmazták munkáját. Több mint 100 da-
rabot komponált szólógitárra, duóra, trióra,
kvartettre, kamarazenét és két versenyművet
is írt. Nemzetközileg elismert gitárművészek
adták elő darabjait. Szófiában nőtt fel, 1992-
ben kezdett el gitározni. Tanulmányait Párizs-
ban folytatta. Jelenleg gitártanár a párizsi
Maurice Ravel Konzervatóriumban, verse-
nyeken zsűrizik, mesterkurzusokat és konfe-
renciákat tart szerte a világban.

Mie Ogura 1973-ban született Japánban,
zenei tanulmányait háromévesen kezdte zon-
gorán, majd hétévesen fuvolán. 1994-ben
Franciaországba költözött, lediplomázott a
párizsi Nemzeti Zeneakadémia fuvola sza-
kán, majd tanulmányait Olaszországban foly-
tatta, a Chigiana Zeneakadémián, Siena
városában. Mie Ogura kortárs improvizációt,
barokk zenét, dzsesszimprovizációt és indiai
zenét is tanult az évek során. Jelenleg két duó
tagja: fuvola-gitár duót alkot Atanas Ourko-
uzounovval és fuvola-zongora duót Marie-
Catherine Giroddal, akikkel bejárta az egész
világot. Továbbá fuvolát és improvizációt
tanít a párizsi Jacques Ibert Konzervatórium-
ban.
augusztus 9-e

Duo Celeste (Orosz Dávid & Tudor
Gliga). Pályafutásukat a klasszikus gitár terén
a Marosvásárhelyi Művészeti Líceumban
kezdték. Mindketten részt vettek számos or-
szágos és nemzetközi versenyen. 

Amint arról korábban is hírt adtunk, augusztus elején ismét sor kerül a Har-
monia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválra. A Beke István Ferenc gitárművész
által létrehozott és a Harmonia Cordis Egyesületen keresztül máig főszerve-
zett gitárfesztivál immár a 14. kiadásához közeledik, és az eltelt évek alatt
Marosvásárhely egyik legnívósabb zenei szemléjévé nőtte ki magát. Ahogyan
azt évről évre olvashatták, az eleinte a Kultúrpalotában klasszikusgitár-fesz-
tiválként induló koncertsorozat idővel nyitott más, minőségi stílusirányzatok
felé is, a programot pedig számos kiegészítő rendezvény gazdagítja. A hagyo-
mányos délelőtti mesterkurzusok mellett vannak hangszerbemutatók, karri-
erépítésről szóló előadások, miközben az esti koncerteken a világ
gitárművészeinek legjobbjait sikerül Marosvásárhelyen vendégszerepeltetni. 

(Folytatás a 6. oldalon)

Vicente amigo

Stochelo rosenberg

Gabriel Guillen

a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválról és fellépőiről
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Jelenleg a kolozsvári Gheorghe Dima Ze-
neakadémia hallgatói, dr. Beke István Ferenc
diákjai. A közönség hallhatta már őket közös
színpadon koncertezni Al Di Meolával és
Tommy Emmanuellel. A duó számos verseny
győztese is.

Girán Péter 1994-ben született Magyaror-
szágon. Nyolcévesen kezdett el gitározni.
Számos hazai és nemzetközi gitárverseny do-
bogósa, győztese. Olyan neves gitárművé-
szektől vett kurzusokat, mint Marcin Dylla,
Vladimir Gorbach, Martha Masters, Florian
Larousse, Dale Kavanagh és Manuel Barru-
eco. 2017-ben a Szegedi Tudományegyetem
Zeneművészeti Karának hallgatójaként dip-
lomázott, tanárai Pavlovits Dávid és Csáki
András. A klasszikus zene mellett flamencót
is játszik, melyben nagy szerepet kapnak
saját kompozíciói is.

Csáki András Budapesten, 1981-ben szü-
letett. 11 éves korától kezdett el gitározni.
2007-ben lediplomázott a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Főiskolán. Tanulmányait a Sout-
hern kaliforniai egyetemen folytatta. Sok

rangos nemzetközi versenyen nyert díjakat.
Szólókarrierje mellett kamarazenével is fog-
lalkozott. Tartott mesterkurzust Kínában,
Észtországban, Franciaországban, Nagy-Bri-
tanniában, Görögországban, Indiában, Romá-
niában, Oroszországban, az USA-ban és
hazájában is. Jelenleg a budapesti Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Főiskola professzora. 

Judicaël Perroy 1973-ban született Párizs-
ban, hétéves korában ragadt gitárt. Tizenegy
évesen már Vivaldi-művekkel koncertezett.
Tizennégy éves korában az Ile de France
Nemzetközi Gitárverseny második díját
nyerte el, majd osztályelsőként végzett a
Paris Conservatoire-ban. 1997-ben a Guitar
Foundation of America által megrendezett
nemzetközi verseny díjaként egy több mint
hatvan koncerttel és mesterkurzussal rendel-
kező amerikai egyesült államokbeli és kana-
dai turnén vehetett részt. Ezt követően
megjelent egy újabb CD-je, mely a korábbi
lemezeivel együtt magas értékelést kapott a
Diapason Magazine-tól. A Bayard Records-
szal közreműködve több lemezt adott ki, az
egyiket a fuvolista Florence Bellonnal és a
hárfás Joanna Kozielskával. A tavalyi év

során kiadott egy lemezt, mely egyedi és
példa nélküli Bach-átírásokat tartalmaz. Vi-
lágszerte tart mesterkurzusokat, diákjai több
díjat nyertek, a klasszikus gitár világának
több feltörekvő csillagát segítette érvénye-
sülni a nemzetközi zenei életben. 1995 óta
oktat, az ezredfordulón a Stetson Egyetem
gitár tanszékének helyettes vezetőjévé nevez-
ték ki. Jelenleg San Franciscóban tanít.
augusztus 10-e

Dimitris Soukaras 1995-ben született Ko-
rinthoszban, és 11 évesen kezdett el gitározni.
Jelenleg mesteri tanulmányait végzi a londoni
Royal Academy of Music Zeneakadémián.
12 nemzetközi verseny díjazottja, közülük
talán a legfontosabb a Mottola Nemzetközi
Gitárfesztivál versenyének első díja, ami által
bekerült az Eurostrings Young Stars prog-
ramba, ami koncertlehetőséget biztosít neki
14 európai gitárfesztiválon. Első CD-lemeze
2019 júliusában jelent meg, címe From Down
to Dask. Zeneszerzőként is aktivál, jelenleg
közreműködik a korinthoszi Hiliomodi Szín-
házi szervezettel, és már három előadásukra
írt zenét.

You Wu 1993-ban született Lishuban, Kí-
nában. Nyolcévesen kezdett el gitározni,
majd tanulmányait a Sanghaji Zeneakadé-
mián folytatta. Jelenleg a bécsi zeneakadémia
hallgatója. Számos európai és ázsiai gitárver-
seny díjazotta, Shinichi Fukuda japán gitár-
művész a gitárosok Lang Langjának tartja a
fiatal művészt. Fellépett Európa és Ázsia leg-
fontosabb városaiban. A kamarazenét is sze-
reti, sokszor fellép vonósnégyessel, illetve
zenekarral.

Zuzanna Wężyk 1995-ben született
Gdańskban, Lengyelországban. Gitározni 
hétévesen kezdett, egyetemi tanulmányait a
salzburgi Mozarteum Zeneakadémián vé-
gezte 2018-ban. Jelenleg  Londonban él, ahol
mesteri tanulmányait folytatja filmzeneszer-
zői szakon a Kingston Egyetemen. Szólista-
ként és kamarazene-formációkban
többszörös díjazott. Szólistakarrierje mellett
saját műveket és dalokat komponál, számos
zenekarral és zenésszel szokott együttmű-
ködni, jótékonysági koncerteket is szervez.

Peter Graneis Stuttgartban született, 
kilencévesen kezdett el gitározni. 2018-ban

végezte el mesteri tanulmá-
nyait. Többek között Yehudi
Menuhin Live Music Now
alapítványának az ösztöndí-
jasa, valamint többszörös dí-
jazott helyi és nemzetközi
gitárversenyeken. Több eu-
rópai gitárfesztivál meghí-
vottja, első CD-lemeze
2017-ben jelent meg, Port-
rait címmel.

Marco Tamayo osztrák
állampolgárságú kubai gitár-
művész, akit az olasz
L’Stampa az Il Re della Chi-
tarra (a gitár királya) néven
említett. Számos nemzet-
közi verseny győzteseként
szerte a világban játszik
rendszeresen a legnagyobb
zenekarokkal és karmeste-
rekkel, és napjaink egyik ve-
zető klasszikusgitár-
művésze. A salzburgi Mo-
zarteum Művészeti Egyetem
és a klagenfurti Landeskon-
servatorium professzora,
vendégoktatóként pedig a
gdanski zeneakadémián
tanít; korábban a Sydney-i
Egyetem oktatója volt. Az
Essential Principles for the
performance on the classi-
cal guitar (A klasszikus gi-
tárjáték alapelvei) című
könyve világszerte megvál-
toztatta a hangszer megítélé-
sét, valamint annak oktatását. Tanítványai
ugyancsak nemzetközi karriert futnak be. A
Michelle Pittaluga Nemzetközi Gitárverseny
(Olaszország) művészeti igazgatója. Az
olaszországi Solero és Alessandria városok
tiszteletbeli polgára. A Marco Tamayo Edi-
tion nevű, 2014-ben alapított kiadó elnöke-
ként a klasszikusgitár-zenei művek
megújításán dolgozik.
augusztus 11-e

Vicente Amigo Córdobá-
ban nőtt fel, most is ott él, de
Guadalcanalban született,
nyolcéves korában kapta
első gitárját. Felfogásának
az a jellegzetessége, hogy
nem akarja a flamenco stilá-
ris kereteit mindenáron fel-
rúgni, de gyönyörködtető
variációi, rögtönzései és
szerzeményei azokat a mo-
dernizálás irányába tágítják.
Közreműködött híres éneke-
sek felvételein. Saját neve
alatt kiadott lemezei közül
az áttörést a Ciudad de las
Ideas albuma hozta meg a
2000-es évben. Azóta be-
járta szinte az egész világot,
igaz, Romániában most de-
bütál. Rengeteg első helyet,
díjat és elismerést kapott, a
Premios de la Músicát, a
Latin Grammyt, a córdobai
díszpolgárságot stb. Dolgo-
zott több szimfonikus zene-

kar és a Vince Mendoza vezette Metropol
szólistájaként is, a Spanyol Nemzeti Balett
tűzte műsorra szerzeményeit. Egyre nagyobb
hírnevének köszönhetően John McLaughlin,
Al Di Meola, David Bowie, Keith Richards,
Bob Dylan, Milton Nascimento, Sting, Eliane
Elias és Paco de Lucía voltak alkalmi muzsi-
kustársai. (Knb.)
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(Folytatás az 5. oldalról)

a Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztiválról és fellépőiről

Duo Celeste

Marco tamayo

Zuzanna Wężyk

Judicaël Perroy

Pusztai antal



ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

KIADÓ bútorozott garzon a Tudor ne-
gyedben. Tel. 0770-242-269.
(10/3658-I)

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

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (1/3230)

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

ALKALMAZUNK hegesztőt, lakatost.
Tel. 0744-572-889. (21373)

VÁLLALUNK háztetőkészítést (cse-
répből vagy lemezből), tetőjavítást,
teraszkészítést fából stb. Tel. 0745-
680-818, Csaba. (1/3591-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

A múlt rejt, de a szív nem
felejt. Egy ember addig él,
amíg emlékeznek rá. Szívünk
mély fájdalmával, a
hiányérzés örök küzdelmével
emlékezünk július 27-én drága
jó édesanyámra, LUPU
ROZÁLIÁRA szül. Kádár, az
Imatex volt dolgozójára
halálának 4. évfordulóján.
Elnémult egy hang, a szíve
utolsót dobbant, ő volt a jóság
példája, a szeretet mintája.
Örök az arcod, nem száll el
szavad, minden mosolyod a
szívemben marad. A
szívedben nyugalom, az
enyémben el nem múló
fájdalom. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Leánya, Icuka és veje, Tika.
(8/3637-I)

Fájdalommal emlékezünk jú-
lius 27-én drága jó nagyma-
mánkra, LUPU ROZÁLIÁRA
halálának 4. évfordulóján.
Ha nyugszol is a nehéz föld
alatt, nem vagy elfeledve,
szívünkben örökre meg-
maradsz. Virágot viszünk a
sírodra, de sajnos soha nem
hozhatunk vissza. Nyugodjál
békében, nagymama!
Unokáid: Szebi és Florin
családjukkal. (8/3637-I)

Az idő elmúlik, szállnak az
évek, de a mi szívünkben
megmarad szerető emléked.
Minden elmúlik, minden
elvész, csak egy él örökké: az
emlékezés.
Szomorú szívvel emlékezünk
a szolokmai születésű, 49
éves korában elhunyt
GYEPESI GÉZÁRA halálának
25. évfordulóján. Emlékét
szívünkben örökre
megőrizzük. Leánya, Piroska
és családja. (13/3686)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
azokkal, akik szerették, ismerték,
hogy a szeretett édesanya, nagy-
mama, anyós, anyatárs, rokon és
ismerős, 

NAGY LETIŢIA 
marosvásárhelyi lakos életének

80. évében hosszú szenvedés
után csendesen megpihent. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes! Drága halottunk teme-
tése 2019. július 27-én 15 órától
lesz a Jeddi úti temetőben. 

A gyászoló család. (12/3685-I)

Fájdalomtól megtört szívvel tu-

datjuk, hogy a szeretett, drága jó

édesanya, nagymama, dédnagy-

mama, testvér, anyós, sógornő,

nagynéni, rokon, szomszéd és

ismerős, 

KEREKES IRMA 

született Gáll 

(Irma néni)

július 24-én, életének 88. évében

csendesen megpihent. Drága ha-

lottunkat július 27-én 13 órakor

helyezzük nyugalomra a havad-

tői református temető ravatalo-

zójából. 

Búcsúznak tőle gyermekei, 

unokái családjukkal együtt, 

dédunokái, hozzátartozói,

akik szívből szerették. 

Nyugodjál békében! (5/3678-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk a
drága anyatárstól, NAGY
LETIŢIÁTÓL. Őszinte részvé-
tünk gyászoló fiának, menyé-
nek, unokájának és a család
többi tagjának. Anyatársa,
Irma és apatársa, Zoltán.
(4/3676-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉSZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás
munkaprogrammal, előnyös munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21398)
ALKALMAZUNK RAKTÁROST és SZENDVICSKÉSZÍTŐT. Előnyös munkabér, étkezési jegyek. Tel.
0741-215-738. (21398)
Az OMNICABLE KFT. – KÁBELGYÁRTÁSSAL  FOGLALKOZÓ CÉG – RAKTÁROST és MUN-
KÁSOKAT alkalmaz kábelgyártásra és ennek feldolgozására. Jelentkezni lehet a nagyernyei székhelyen 8-
15 óra között vagy a  0265/244-144-es telefonszámon. Az önéletrajzot az office@omnicable.ro e-mail-címre
lehet elküldeni. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

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.

Fotó: Hagyományok Háza

„A mélybe csak tested merült el,
Csak ő tűnt el a föld alatt,
de lényed lényege ezer felé
szóródva is köztünk maradt.”
Mély fájdalommal, megtört,
szomorú szívvel, tele gyó-
gyíthatatlan sebekkel emlé-
kezünk drága, örökké vidám
testvérünkre, TOTH JÓZSEFNÉ
(IRMUSKA) segesvári üzlet-
vezetőre halálának első
évfordulóján.
Soha nem feledünk, szívünkben
örökkön örökké élni fogsz. 
Két összetört lelkű testvéred,
Mária és Anna. 
Nyugodj békében, Te drága lélek! (3502)

Augusztus második hétvégéjén rendezi első szabadegyete-
mét Mikházán a Hagyományok Háza. Öt helyszínen mintegy
félszáz program várja az érdeklődőket.

Első alkalommal rendezi szabadegyetemét augusztus 9-11. között a
Hagyományok Háza Erdélyben,  Mikházán. A helyszín kiválasztása is
szimbolikus, hiszen a település az erdélyi magyar kultúra egyik böl-
csője: a Felső-Nyárád menti „Szentföld” központjában a ferencesek
1636-ban építették fel első kolostorukat. A rend élén olyan kiváló tu-
dósok álltak, mint Kájoni János, a Cantionale Catholicum és a róla el-
nevezett kódex szerzője. A rend az oktatás terén is úttörő szerepet
vállalt, a kolostorban indult el az az iskolai oktatás, amely később a
marosvásárhelyi katolikus iskolában vált példaértékűvé. A település
számos neves szülötte öregbítette Mikháza hírnevét: Kacsó Sándor új-
ságíró, aki gazdag életpályáján többek között a Brassói Lapok és a Ro-
mániai Magyar Szó főszerkesztőjeként vállalt felelősséget az erdélyi
magyarságért, és Széllyes Sándor, aki a legendás Székely Népi Együt-
tes vezéralakjaként ápolta szülőföldjén, és vitte el ősei kultúráját a
nagyvilágba.

Ezekhez a gyökerekhez tér vissza a Hagyományok Háza az első mik-
házi szabadegyetem megrendezésével, amely szándéka szerint a ha-
gyományátadás példaként szolgáló gyakorlatait tárja a résztvevők elé
a nappali előadásokon, valamint a műhelymunkában.

Erre öt helyszín – a Csűrszínház, a sátor, a kultúrotthon, a kántorlak,
valamint az óvoda – szolgál. A több mint félszáz programon minden
korosztály megtalálhatja a kedvére valót, az esti műsorokra pedig azo-
kat is várják, akik egyszerűen egy jó előadásra vágynak, vagy mulatni
szeretnének a hajnalig tartó táncházban.

Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/program/hagyomanyok-
haza-szabadegyetem

Egyetemes értékek
a Hagyományok Háza

szabadegyeteme Mikházán
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2019 TUNÉZIA
Repülővel Kolozsvárról, 

minden illetékkel

Üdülés: 
Mahdia, 

Monastir, 
Sousse, 

Port el 
Kantaoui

2019. 
– október 6-ig, 

minden szerdán

434 euró / fő ártól,
előfoglalási 

kedvezménnyel, 
4* szálloda, 

all inclusive ellátással

Vakációs könyvajánló 
Eljött a nyaralások ideje, amikor a vízparti napozások alkalmával talán több idő és kedv akad az olvasásra.

Az uborkaszezonban ez hasznos és élvezetes időtöltés lehet. Ebből az alkalomból felhívjuk a figyelmet
Kovács Levente három regényére, melyeket még meg lehet vásárolni a Gutenberg könyvesüzletekben. Az
És jött az Aranykorban a kommunizmus idején zajló, a kultúrába, a családi életbe, akár a szexuális kapcso-
latokba is befurakodó manipulációk gyakran tragikus fejleményeit lehet követni. A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos torzulásaiból, a maffia és a prostitúció összefonódásából kikerekedő izgalmas és ka-
landos történet, A nimfa mosolya a fantasy világába visz, egy lehetséges párhuzamos dimenzió és a földi
életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgalmas kalandregény.

Gutenberg könyvesbolt: 
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950

www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro


