
Véget ért az Irsai
Zsolt Ifjúsági 
Képzőművészeti
Alkotótábor 
Évenkénti hagyománnyá vált, hogy a
fájdalmasan korán elhunyt marosvá-
sárhelyi képzőművészről, vizuális mű-
vészről, illusztrátorról, Irsai Zsoltról
elnevezett ifjúsági képzőművészeti al-
kotótábort megszervezik, ahogyan az
is, hogy mellékletünkben a táborról tu-
dósítunk, az ott született munkákból
párat közzéteszünk. 

____________3.
Európa legrégebbi
faszerkezetes 
kútjára bukkantak
Magyarországon
Európa eddigi legrégebbi – a Kr. e.
5600-5400-ból, azaz a középső újkő-
kor elejéről származó – faszerkezetes
kútjára bukkantak július végén Tisza-
kürt határában a szolnoki Damjanich
János Múzeum régészei.

____________4.

Petre Daea földművelésügyi miniszter
azt mondta, nagy kérdés, hogy hogyan
juthatott be az afrikai sertéspestis egy
olyan komplexumba, amelynek egyet-
len bejárata és kijárata van, hozzátéve:
jelenleg nyolc megye érintett, a legrosz-
szabb helyzetben Tulcea megye van.

„Nem is értem, hogy egy olyan komple-
xumba, amelynek egyetlen bejárata és kijárata
van, hogyan juthatott be a vírus. Nekem mint
embernek, azzal a felelősséggel, amit vállaltam
az országban, nagy kérdőjel. Nyilván egy ilyen
vírus, amire nincs oltás és nincs gyógymód,
megijeszti az embereket. De bennünket is meg

kell ijesztenie? Fussunk el a vírus elől? Nem.
Az emberek kapcsolatban vannak az állami in-
tézményekkel, a csendőrökkel stb. (…) Jelenleg
nyolc megyében van jelen a vírus, a leginkább
érintett Tulcea megye” – mondta csütörtök este
Petre Daea földművelésügyi miniszter 
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Országszerte elterjedt a sertéspestis
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a Realitatea Tv adásában. Daea kije-
lentette: a sertéspestisgócok felszá-
molása és az érintett farmok
fertőtlenítése után újratelepítik a ser-
tésállományt, és addig is kártérítést
kapnak a kárt szenvedett gazdák.

A kártérítés összegét úgy számol-
ják ki, hogy az elpusztított állat sú-
lyát beszorozzák 6,12 lejjel
kilogrammonként.

A miniszter szerint az egyetlen
megoldás a betegség terjedésének
megállítására az, ha szigorúan be-
tartják az állategészségügyi előírá-
sokat. Arról is tájékoztatott, hogy
jelenleg húszezer ember dolgozik
országszerte a sertéspestisgócok fel-
számolásán. A munkába a helyi ha-
tóságokon és állatorvosokon kívül a
csendőrséget, rendőrséget és a hadse-
reget is be kellett vonni, mert egyetlen góc felszámolása
45 személyt igényel.

A vírus jelenleg nyolc megyében van jelen, a legtöbb
esetet Tulcea megyében regisztrálták: itt 57 településen
összesen 465 gócot fedeztek fel és 9.875 disznót kellett
elpusztítani. Konstanca megye 7 településén 16 gócot ta-
láltak, 648 állatot kellett leölni, Bihar megye 8 települé-
sén 21 góc miatt 150 sertést pusztítottak el. Szatmár
megyében 4 településen ütötte fel a fejét a gyógyíthatatlan
kór, ami 25 disznó leölését követelte. Brăila megye 9 te-
lepülésén összesen 5.265 állatot kellett elpusztítani, Ialo-
miţa megyében 76-ot. Szilágy megyében is találtak egy
gócot, itt vaddisznókat betegített meg a vírus. Gondok
vannak Galac megyében is – tette hozzá a miniszter.

A Carniprod sertéshizlalda teljes állományát, 48.034
sertést el kellett pusztítani, és ugyanez vár egy másik farm
mintegy 18.000 állatára is.

Daea szerint a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy
az afrikai sertéspestis a Duna-deltában is felütötte a fejét,
amelyre, természetvédelmi terület lévén, más szabályok
vonatkoznak, mint a többi  térségre, nehéz izolálni és le-
győzni a vírust.

Daea szerint ugyanakkor a Viorica Dăncilă által bemu-
tatott költségvetés-kiigazításban 185 millió lejt utalnak
az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági
Hatóság (ANSVSA) számlájára, elsősorban az afrikai ser-
téspestis elleni védekezés, illetve a leölt állatokért járó
kártérítés fedezése céljából.

Geronimo Răducu, az ANSVSA elnöke korábban azt
mondta, már 51 kártérítési ügyet bíráltak el, összesen
130.000 lejt fizettek ki a sertéspestis miatt kárt szenvedett
sertéstenyésztőknek. Jelenleg további 86 kártérítési kére-
lem áll elbírálás alatt. (hírösszefoglaló)

Számos beruházás folyik Ger-
nyeszeg községben, fontos-
nak tartják az infrastruktúra
kiépítését, a középületek fel-
újítását, de a testi-lelki egész-
séget is.

Folyik a munka a gernyeszegi
óvoda épületénél, ahol tetőzetcsere,
hőszigetelés, belső térelosztás, azaz
teljes felújítás zajlik, hogy megfe-
lelő legyen az ingatlan a napközi
működtetésére. Ugyanakkor készül-
nek a tervek Gernyeszeg és Kört-
vélyfája tizenkét utcájának a
korszerűsítésére, ami 9 kilométer új
aszfaltburkolatot jelent. A LEA-
DER program keretében 130 ezer
eurót hívtak le a gernyeszegi és
körtvélyfájai egészségügyi rendelő
felújítására. Éltek a lehetőséggel,
nagy segítség a községnek, hogy
nem az amúgy is szűkös költségve-
tésből kell ezeket a beruházásokat
fedezni. A két intézmény működik,
de teljesen felújítják az épületeket,
a megpályázott összeg fedezi a költ-
ségeket – sorolja egy lélegzetvételre
az „apróbb” projekteket Kolcsár
Gyula polgármester.
Épül(ne) a vezetékhálózat

Kézzelfogható beruházásokból
nincs hiány, szerződést írtak alá az
erdőcsinádi víz- és csatornahálózat
kiépítésére. Ha ez is megvalósul,
akkor mintegy felénél fognak tar-
tani a községi rendszer elkészítésé-
nek. Gernyeszegen és Kört-

vélyfáján tíz éve létezik vízhálózat,
az őszig befejezik a csatornahálóza-
tot is. A marosjárai csatornázás a
Környezetvédelmi Alap támogatá-
sával készült el, a nyár elején vették
át, működőképes, következhet a la-
kosság rácsatlakoztatása. Az örö-
mük azonban nem teljes, mert a
vízhálózat kiépítése nem ennyire
gördülékeny: a megyei mesterterv
megvalósítása állandóan kicsúszik
a határidőből, még mindig csak az
előtanulmány közbeszerzésénél tar-
tanak. A folyamatos ígéreteket és
halogatásokat megelégelte a lakos-
ság, a községvezetést hibáztatja a
vízhálózat hiányáért. „Ha más for-
rásokat kerestünk volna, már rég
megoldottuk volna” – véli a polgár-
mester, de mivel európai támoga-

tottságú programról
van szó, már nem lehet
kiszállni belőle, viszont
a helyiek sem értik
meg, hogy nem az ön-
kormányzat hibájából
adódik a gond.

Ép testhez új pályák
Két műfüves kispá-

lyát is építenek a közel-
jövőben a községben,
ugyancsak a LEADER
program keretében
nyertek 80 ezer eurót
erre. Ebből egy pályát
teljes felszereléssel és
öltözővel meg lehetne
valósítani, de a község-

vezetés fontosabbnak tartja, hogy
ha nem is lesz öltöző, legyen in-
kább két sportpálya. Egyik Ma-
gyarpéterlakán, a másik
Marosteleken,  az iskola udvarán
vagy közelében, hogy ne csak a
fiatalok, felnőttek használják
majd szabadidejükben, hanem a
gyerekek is, iskolai keretek kö-
zött. Az önkormányzat megpró-
bálja  támogatni a sportéletet, a
csapatokat, lassan a sportbázis is
kifejlődik: a sportcsarnok, fut-
ballpálya és kispálya mellett ha-
marosan egy nagy műfüves pálya
is épülhet: megvan az ígéret és a
szükséges terület, az új létesít-
ményt más klubok, csapatok is

igénybe vehetnék, akár felkészülési
időszakban.

A sport támogatása nagy erőfe-
szítéssel, gonddal jár, ennek elle-
nére a polgármester fontosnak
tartja, hogy figyeljenek a fiatalokra,
megteremtsék számukra a megfe-
lelő sportinfrastruktúrát, hogy ki-
mozdítsák őket az internet és
okostelefonok mellől, és mozgásra
késztessék, mert „a mozgáshiány
nem vezet jóra”. Kolcsár Gyula sze-
rint olyan törvényre volna szükség,
amely az önkormányzatokat arra
kötelezné, hogy költségvetésük egy
bizonyos hányadát a sportra fordít-
sák, mert csak így lehet testben és
elmében egyaránt egészséges fiatal
nemzedéket kinevelni.

IDŐJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 29 0C
min. 15 0C

Ma DOMONKOS
és DOMINIKA, 
holnap KRISZTINA napja.
KRISZTINA:  a latin Christinus
férfinév női párja, jelentése: Krisz-
tushoz tartozó, keresztény.

4., szombat
A Nap kel 

6 óra 6 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 50 perckor. 
Az év 216. napja, 
hátravan 149 nap.

A sportbázis feljesztésével szeretnék a fiatalokat mozgásra késztetni                Fotó: Gligor Róbert László

Megújul a napközi is
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Terveznek, pályáznak, építkeznek
Javuló életterek Gernyeszegen

Gligor Róbert László

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. augusztus 3.

1 EUR 4,6206
1 USD 3,9908

100 HUF 1,4390
1 g ARANY 154,9644

Drogkereső rendőrkutyát
vetnek be a kolozsvári 

Untold fesztiválon
A Román Rendőrség nagyszebeni kutyakiképző központjából

hozott, Şuier névre hallgató kutya segítségével fogják ellenőrizni
a hatóságok, hogy a fesztivál résztvevőinél vannak-e illegális ké-
szítmények.

A 3 éves német juhász az idomítójával, Lucian Bosânceanu
rendőr-főfelügyelővel érkezett Kolozsvárra.

Bosânceanu elmondta, a kutyát illegális szerek felkutatására ké-
pezték ki, és már több küldetésben részt vett idehaza, de külföldi
fesztiválokon is. Feladata teljesítése érdekében naponta edzik, még
hétvégenként is.

Az augusztus 2-a és 5-e között zajló Untold fesztiválra több 
százezer látogatót várnak Kolozsvárra. (Agerpres)

Kártalanítják a tenyésztőket



Évenkénti hagyománnyá vált, hogy a
fájdalmasan korán elhunyt marosvá-
sárhelyi képzőművészről, vizuális
művészről, illusztrátorról, Irsai Zsolt-
ról elnevezett ifjúsági képzőművé-
szeti alkotótábort megszervezik,
ahogyan az is, hogy mellékletünkben
a táborról tudósítunk, az ott született
munkákból párat közzéteszünk. 

A Szovátán otthonra talált tábort a Maros
megyei Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-
vetség (MADISZ) és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem szervezi – ezen
művésztelep vezetője volt a 2010 szeptem-
berében elhunyt marosvásárhelyi képzőmű-
vész, akinek nevét 2011 óta viseli az immár
24. alkalommal megrendezett alkotótábor. 

A július elején megtartott rendezvényso-
rozat táborvezetői tisztségét ez évben is
Csizmadia Imola vállalta el, a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetemmel partnerségben
megszervezett művésztelepet az idén a Beth-
len Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta.

Amint megtudtuk, a hagyományokhoz
híven a táborban készült munkákból ez esz-
tendőben is kiállítást szerveztek a Művészeti
Egyetem Stúdió Színházának előcsarnoká-

ban, a kiállítás október elejéig tekinthető
meg.

Az egy hétig tartó szovátai alkotótáborba
a részt vevő középiskolás diákok idén Szé-
kelyudvarhelyről, Csíkszeredából, Marosvá-
sárhelyről és Sepsiszentgyörgyről érkeztek,
a művészeti iskolákban különböző szakokon
– festészet, textil, szobrászat – tanulnak.

A táborozóknak egy hét alatt legalább egy
munkát el kellett készíteni, az általuk válasz-
tott és kedvelt technikával (ezekből született
meg a Művészeti Egyetemen berendezett ki-
állítás), az alkotófolyamat, a műteremlátoga-
tás, a tanulás és szabadidős tevékenységek –
fürdés és kirándulás – mellett a művésztele-
pen előadások is elhangzottak. Az idei tábor
meghívott (művész)vendége Fábián Gabri-
ella textilművész és könyvillusztrátor volt. A
meghívott tanulmányait a temesvári Nyugati
Egyetem képzőművészeti és design karán
végezte, 2006-ban diplomázott textilművé-
szet szakon dr. Valentina Ştefănescu vezető
tanár mentorálásával. Marosvásárhelyen
lakik és dolgozik, alkotásaiban előszeretettel
alkalmazza a batik technikát. 2004 óta rend-
szeresen részt vesz a Marosvásárhelyen
évente megrendezésre kerülő Ariadne textil-
művészeti tárlaton. Fábián Gabriella a bati-
kolásról, annak eredetéről tartott előadást.

Véget ért az Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor 
Hincs Anita-Blanka festménye

Nagy József Levente

(Folytatás a 4. oldalon)

Kaáli Nagy Botond

Immortella
eget földet bejártam érted
felhők árnyak szívemig értek
kerestelek kétségben lázban
csillagok közt süppedő sárban

kerestelek álomban ébren
veríték- könny- vérszagú éjben
kerestelek magamban másban
gyászmenetben bolondos táncban

zsákutcában végtelen téren
öntudatlan növényi létben
és zűrzavart álcázó rendben
kocsmazajban templomi csendben

ó én balga kerubi vándor
perzselt a nap áztatott zápor
százszor buktam s indultam újra
szennyét a vágy arcomba fújta

(ördögszekér csiganyál zsoltár)
seholsem és mindenütt voltál
menny és pokol hiányod bennem
ott van minden igenben nemben

de nincs tovább s a lélek végül
magasba száll vagy mélybe szédül
a játéknak vége van vége
bárhogy is volt áldalak érte

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1343. sz., 2018. augusztus 4.

Látogatás Kuti Dénes és Kuti Botond műtermében



Európa eddigi legrégebbi – a
Kr. e. 5600-5400-ból, azaz a
középső újkőkor elejéről szár-
mazó – faszerkezetes kútjára
bukkantak július végén Tisza-
kürt határában a szolnoki
Damjanich János Múzeum ré-
gészei, akik az M44-es út
nyomvonalán egy hét és fél
ezer éves neolit, azaz újkőkori
település feltárásán dolgoz-
nak – tájékoztatta az MTI-t az
ásatásvezető régész.

Mali Péter elmondta: a feltárás
három hektáros területen zajlik, a
két méter kilencven centiméter
mély kút alján egy jó állapotban
fennmaradt ácsolt faszerkezetre
bukkantak, a deszkák, valamint
azok összeillesztése is megmaradt –
közölte. A kút belsejében tizenhá-
rom ládányi leletanyagot találtak,
amelynek kilencven százaléka kerá-
mia, tört fülű, vízhúzáshoz használt
edény – számolt be. Kiemelte: az
ilyen leletek nagyon ritkák ezen a
területen, de a kutat igazán fontossá
a kora teszi. A Kr.e. 5600-5400-ból
származó kutat időben a Sajószent-

péteren feltárt bödönkút, azt pedig
egy németországi lelet követi. 

A régész kitért arra is, hogy a kút
faanyagát a lehetőségeik szerint ki-
emelték, jelenleg a Damjanich
János Múzeum restaurátorműhe-
lyében található, ahol konzerválás
és a korát biztossá tevő természet-
tudományos vizsgálatok következ-
nek. 

Az eddig kiásott tizen-
négy, egyenként több mint
százhatvan négyzetméter
alapterületű házával az Al-
föld egyik legnagyobb kö-
zépső újkőkori településére
bukkantak a területen –
mondta, hozzátéve: az ott
élő népesség az úgyneve-
zett alföldi vonaldíszes ke-
rámiával jelzett kultúrához
tartozott. A kor lakhelyei
általában két-három házból
álltak, az Alföldön ritkák
voltak a nagyobb falvak –
jegyezte meg. A település
eredetileg egy magas par-
ton állt, az erózió húsz-har-
minc centiméter

vastagságban elpusztította az ere-
deti felszínt. Egyedül a házak között
talált műhelyben sikerült egy ke-
mence maradványaira bukkanni –
jegyezte meg.

Érdekességként említette, hogy
az ott élők nem temetőben, hanem
a házak között helyzték el a halot-
taikat, akik a talajpusztulás miatt
ma húsz-harminc centiméterrel a
felszín alatt nyugszanak. A régész
elmondta, hogy a kilenc feltárt,
érintetlen sírban az újkőkori szokás-
nak köszönhetően ritkán találnak
sírmellékleteket. Ezzel szemben az
egyik sír lakójának ruházatára utal-
nak a rajta talált, kőből készült
gombok, és néhány halott arcát ere-
detileg okkerrel vörösre festették,
ami szintén kőkori szokás – tájé-
koztatott.

Mali Péter arról is beszámolt,
hogy a települést erős védelmi rend-
szer övezte, amit négyszáz méter
hosszan sikerült is feltárni. A falut
körülvevő árok belső oldalán ásott
cölöpökből álló palánk védte a tele-
pülés lakóit, ami szintén ritkának
számít az Alföldön – jegyezte meg.
Az újkőkor

Az utolsó jégkorszak végével 
(~ Kr. e. 10 ezer évvel) a klimatikus
viszonyok kedvezőbbé válnak,
ennek következtében az emberiség
életmódja nagyban átalakul. A
közel-keleti ún. termékeny félhold
területén jön először létre ez a
komplex életmódváltás, melynek
olyan elemei vannak, mint: növé-

nyek és állatok háziasítása, a letele-
pedett életmód, a kerámiaedények
használata, a kőeszközök csiszolás-
sal való kidolgozása. Ez az úgyne-
vezett neolitikus forradalom, mely
diffúz módon terjedt el. A Kárpát-
medencébe ezt az új életmódot elő-
ször az ún. Körös-kultúra jeleníti
meg, ami időben a Kr. e. 6000-
5500/5400 közötti időszakot fedi le,
ezt nevezzük korai neolitikumnak.
Ezt követi a középső neolitikum,
amely 5500/5400-5000/4900 közé
tehető. Ezen időszak egyik megha-
tározó régészeti kultúrája az alföldi
vonaldíszes kerámia kultúra. Ma-
gyarország területén a kései neoliti-
kum Kr. e. 5000/4900-4500/4400-ra
tehető, ezt követően egy új, nagy
időszak kezdődik: a rézkor.
Az alföldi vonaldíszes 
kerámia kultúra

A középső neolitikum régészeti
hagyatékát nevezik így az Alföld te-

rületén. A korszakra jellemzően ez
a stílus az egész kontinens területén
elterjed és számos hasonlóság fe-
dezhető fel a különböző vonaldíszes
kultúrák/csoportok között. Élet-
módjuk letelepedett, falusias jel-
legű. Házaik cölöpszerkezetes
konstrukciók. Füzesabony-Gubakút
lelőhelyen nagyjából egy tucat ilyen
épület került elő, ezek 6 méter szé-
lesek, 14-16 méter hosszúak és 
háromosztatúak voltak. Ahogy a
vonaldíszes kerámia kultúra számos
innovációja elterjedt Európában,
úgy ebben az időszakban jelennek
meg az első faszerkezetes kutak is
(legalábbis ettől az időszaktól is-
meri az első ilyeneket a régészet),
melyekre egyaránt jellemző az
ácsolt deszka szerkezet és a bödön
típus is. 

Forrás: MTI,
szolnokiregeszet.blog.hu
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Egy fabéléses kút feltárásán dolgoznak Tiszakürt határában 2018. július 30-án. A hét és fél
ezer éves neolit, vagyis újkőkori település feltárását a szolnoki Damjanich János Múzeum
szakemberei végzik. Az ásatás két meglepetéssel szolgált a régészeknek. Az egyik, a négy-
száz méter hosszan feltárt védőárok belső oldalán leásott cölöpökből álló védőpalánk nyo-
mai, a másik a 2,9 méter mély, faszerkezetes kút, amelynek a belső falát fából készült bélés
védte. Jobbra Mali Péter ásatásvezető. MTI Fotó: Mészáros János

A Tiszakürt határában feltárt fabéléses kútnál talált edénymaradványok

Európa legrégebbi faszerkezetes kútjára bukkantak Magyarországon

Elmondta, hogy indonéz eredetű technika, textilanyagra vi-
asszal történő rajzolást jelent. Bemutatta, hogyan alkalmazza
ezt a technikát a munkáiban, kialakítva saját, jellegzetes for-
mavilágát. Ennek a stílusnak a hatása érezhető az illusztrá-

cióiban is, amelyeket főként gyerekkönyvekhez készít 2010
óta. A fiataloknak lehetőségük nyílt belelapozni néhány me-
séskönyvbe, amelyek illusztrációi bőven magukon viselik a
díszítőművészet nyomait. A textil szakon tanuló lányok vá-
laszt kaptak a batikolási technikával kapcsolatos kérdéseikre,
valamint tanácsokat arra vonatkozóan, hogy miként ajánlatos
kiválasztani a megfelelő anyagokat, illetve milyen színek al-
kalmazása teszi előnyössé, és emeli ki a batikolási technika
szépségét.

A tábor része a műte-
remlátogatás, ez évben is
Kuti Dénes és Kuti Bo-
tond szovátai képzőmű-
vészek műtermeit
látogatták meg a résztve-
vők. A diákok betekin-
tést nyerhettek a két,
igencsak termékeny és
színvonalas festőművész
munkásságába: Kuti Bo-
tond festéstechnikai ala-
pokról, „technológiai
alapismeretekről”, a táb-
laképfestészet festés-
technikai problémáiról
mesélt a diákoknak. A fi-
atal festő a táblaképfes-
tészet anyagai és
technikái mellett a kép-
alaphordozók kiválasztá-
sáról is mesélt.  

Az idei Irsai Zsolt
Képzőművészeti Alkotó-
táboron részt vett, így
munkáit is kiállítja a ma-

rosvásárhelyi XI. osztályos Hincs Anita-Blanka, a sepsiszent-
györgyi XI. osztályos Nagy Edina, a csíkszeredai XI. osztá-
lyos Török Tünde, a székelyudvarhelyi X. osztályos Gagyi
Ágnes-Éva, a marosvásárhelyi XI. osztályos Ravasz Antónia,
a székelyudvarhelyi IX. osztályos Szabó Viktória, a maros-
vásárhelyi XI. osztályos Román Krisztina és Bereczki Szi-
dónia-Tímea, a sepsiszentgyörgyi XI. osztályos Nagy Anita,
valamint a csíkszeredai XI. osztályos Csíszér Ágnes. 

(Folytatás a 3. oldalról)

Véget ért az Irsai Zsolt Ifjúsági Képzőművészeti Alkotótábor 

Román Krisztina alkotása



Szívet melengető, lelket simogató 28
vers és kilenc orgonabetét hallható
azon a frissen elkészült CD-lemezen,
amelynek bemutatója a marosvécsi
református templomban volt a heli-
koni leszármazottak idei találkozóján.
A verseket Kilyén Ilka színművész adja
elő, a zenei betéteket Molnár Tünde or-
gonaművész játssza. A lemezen meg-
szólaló költeményeket a helikoni
költők istenes verseiből Lisztóczky
László egri művészettörténész, peda-
gógus, az erdélyi magyar irodalom ér-
tékeinek jó ismerője és közvetítője
válogatta. 

Korábbi műsoraiban Kilyén Ilka már bizo-
nyította, hogy a két világháború közötti erdé-
lyi költészet, a helikoni költők verseinek
elkötelezett tolmácsolója. Ami nem meglepő,
hiszen manapság nem nehéz „egy húron pen-
dülni” a helikoni költők életérzésével, akik
az első világháborút követően a hazát felda-
raboló trianoni döntést átélték, és ennek kap-
csán született érzelmeiket megszólaltatták
verseikben. A fokozatos talajvesztés setten-
kedik be a mi életünkbe is, ezért „kézen-
fekvő” a helikoni költők legmélyebben
érintett első nemzedékéhez (Áprily Lajos,
Reményik Sándor, Dsida Jenő) fordulni. De
nem csak, hiszen a téma visszatér a második,
sőt a harmadik nemzedék lírájában is.

Amikor elkötelezettségének eredetéről
kérdezem, Kilyén Ilka Klebelsberg Kunó,
Magyarország legeredményesebb vallás- és
közoktatásügyi miniszterének szavait idézi,
amelyeket – bevallása szerint – kötelesség-
nek érez magára nézve is: „Soha irodalomra
és tudományra (kultúrára) olyan szent feladat
nem várt, mint ma, nemzedékünknek ebben
a lelki válságában. Megmutatni nemzeti múl-
tunkban, nemzeti géniuszunkban az örök ér-

tékeket, ennek révén növelni az önbizalmat,
az önbecsülést, figyelmeztetni nemzeti hibá-
inkra, fejleszteni a nemzeti erényeket, saját
értékének öntudatára ébreszteni a magyart: ez
a szent feladat” – mondta a Bethlen-kormány
minisztere, aki több más jelentős reformja
mellett megteremtette az írástudatlanságot
felszámoló népiskolai hálózatot Magyaror-
szágon. 

„Mostoha sors, XX. század, Erdély” – fog-
lalja össze tömören Bartalis János a Fekete
gondolat kivirágzik című versében az életér-
zést, amelyből a helikoni költők Istenhez fo-
hászkodó vagy Istennel perelő versei
fakadnak. Falakat vontak emberek és orszá-
gok köré – kesereg Szentimrei Jenő Falak,
falak, falak köröskörül című versében. „Le-
győzettem és magamra maradtam” – állapítja
meg Olosz Lajos. „Zaj, s jaj zuhog ránk éj-
sötét özönben/ S a rémült lélek hasztalan
kiált!” – utal a kisebbségi létet még inkább
megkeserítő háború borzalmaira Tompa
László. „Ó, annyi kéreg rajtam, annyi kéreg,/
Alattuk régen szárnyatlan a lélek” – fogalmaz
Berde Mária. „Csúf csúfolódik, erényhős a
hitvány,/ S szívek helyén csak kő van, durva

kő …” – panaszolja Tompa László. A Nagy-
csütörtökben együtt éljük át Dsida Jenővel a
minket körülvevő barátságtalan, már-már
szinte félelmetes idegenséget, amelynek jel-
képévé válik a kocsárdi állomás. A szórvá-
nyosodó erdélyi magyarság vízióját Jékely
Zoltán A marosszentimrei templomban című
versében tárja elénk. Bárd Oszkár pedig sze-
retné magát megtartani abban a rászakadt bo-
lond világban, ahol senki sem mutatja azt,
ami. 

Hogyan lehet a veszteségtudatot feldol-
gozni annak, aki meg akar maradni szülő-
földjén, és vállalni akarja a népe
megmaradásáért vívott küzdelmet? Ahogy
nagy bánatában Istenhez fohászkodik az
ember, ezt teszik még azok a helikoni költők
is, akiknek a nyolcvanas évektől a rendszer-
váltásig kényszerből született hazafias verse-
ivel találkozhattak olvasókönyvük hasábjain
az említett időszakban iskolába járó nemze-
dékek tagjai. 

Istent keresik a természetben, „az égi
ponyva magasában”, ahol létrejön valami
furcsa összehangolódás, valami ritka rend, és

kialakul az a mély bizonyosság, hogy van kit
megszólítani, van kitől kérni, van kinek meg-
köszönni, csak el kell hinni Reményik Sán-
dornak, hogy „a mindennap kicsiny csodái
nagyobb és titkosabb csodák…”, hisz „rajtuk
át Isten szól: jövök”.

Ahány költő, annyi istenélmény szólal
meg a versekben. A sorokra, mondanivalóra
rímelnek Bach és Terényi Ede orgonaművei-
nek kiválasztott részletei, amelyek égi ma-
gasságokba emelik a földi gondolatokat. 

Szomorúan szép, lesújtóan felemelő, saj-
góan vidám verseket hallunk ezen a lemezen,
olyanokat, mint a sorsunk az egyre hazátla-
nabbá váló hazában, amelyet kétségbeesett
igyekezettel próbálunk megtartani, miközben
különféle intézkedésekkel azon ügyködnek,
hogy kihúzzák a lábunk alól a talajt.

A CD-lemezt, amelyet forró nyári napokon
egy szoba hűvösében nagyszerű élmény
meghallgatni, a Helikon–Kemény János Ala-
pítvány adta ki, a felvétel a Marosvásárhelyi
Rádióstúdióban készült ifj. Kacsó Tibor
hangmérnök vezetésével. A borítóterv Ritziu
Dániel munkája. 

Hagyományőrző és lovasversenyek-
kel, kiállításokkal, tudományos elő-
adásokkal és csaknem négyszáz
hagyományőrző csoport bemutatko-
zásával várja idén Bugacon a Kurultaj,
Európa legnagyobb lovas hagyo-
mányőrző fesztiválja a látogatókat
augusztus 10. és 12. között.

Szabó László, Bugac polgármestere a ren-
dezvényről tartott keddi budapesti sajtótájé-
koztatón felidézte, hogy Bugacon először tíz
évvel ezelőtt rendezték meg a magyar törzsi

gyűlést, amelyet évről évre egyre többen lá-
togatnak.

Bíró András Zsolt antropológus, a rendez-
vény főszervezője elmondta: az első Kurultaj
megszervezésekor nem gondolták, hogy ez az
összefogás egyszer akkorára nő majd, hogy a
„nagy szimbolikus turáni világ, a sztyeppei
lovas nomád civilizáció bemutatásának leg-
nagyobb ünnepe lesz”.

A törzsi gyűlésen a magyarokkal együtt 27
nemzet vesz részt, és több mint ötven prog-
ramon adnak ízelítőt kultúrájukból a hun-türk
tudatú népek képviselői.

Bíró András Zsolt elmondta, hogy a jubi-
leumi Kurultajra különleges programokkal is
készültek, a nagy megszokott műsorelemek
mellett. Megrendezik például a Kárpát-me-
dence legnagyobb hagyományőrző se-
regszemléjét, amelyen az előzetes
regisztrációk alapján mintegy 400 csoport
vesz részt. Ez a seregszemle bemutatja a hon-
foglaló ősök lovaskultúráját és viseletét, de a
lovas nomád harcművészet különböző ágait,
valamint több olyan hagyományőrző sportot
is, amelyet nemcsak Magyarországon, de a
sztyeppei lovas nomád kultúrában máshol is
játszanak. Lesz lovasverseny és lovasbirkó-
zás, a résztvevők megismerhetik a nomádok

csapatjátékát, a köbörét, továbbá itt rendezik
meg a bothúzó Európa-bajnokságot is. A
nemzeti övbirkózó verseny, valamint az íjász-
és a lovasíjász verseny nyertesei a szeptem-
beri nomád világjátékokon is részt vehetnek
Kirgizisztánban.

Idén is felépül Attila jurtája, amelyben a
Kárpát-medencei hun időszak rekonstruált
kincseit mutatják be, valamint a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum gyűjteményéből
eredeti honfoglalás kori csontok és külön-
böző arcrekonstrukciók is láthatók lesznek.
Itt mutatják be először annak a hun előkelő-
ségnek a koponyáját is, amelyet tudósok
nemrégiben találtak meg Kecskeméttől nem
messze.

A rendezvénysátorban tudományos, isme-
retterjesztő előadásokkal várják a közönsé-
get, akik antropológusok, régészek,
genetikusok segítségével ismerhetik meg a
sztyeppei lovas nomád kultúra történeté-

nek különböző elemeit. Mindezeken túl
számos gyerekprogrammal, kézművesvá-
sárral és egy hatalmas, hagyományőrző
nomád táborral is készülnek a látogatók
számára.

Bíró András Zsolt azt is elmondta, hogy
idén lesz a pozsonyi csata 1111. évfordulója,
amelyet egy csatajelenettel idéznek fel.
Ebben az élőképben látható lesz, amint a
lovas nomád magyar seregek megütköznek a
Frank Birodalom katonáival.
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Bodolai Gyöngyi

Támogatók:

Hagyományőrző versenyek, programok, kiállítások az idei Kurultajon

Isten kezében 



Amint azt korábban is hírül adtuk, e héten, hatvan-
négy éves korában elhunyt Egyed Péter kolozsvári fi-
lozófus, költő, író és kritikus.

Egyed Péter a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem (BBTE) oktatója és az Erdélyi Magyar Filo-
zófiai Társaság Többlet. Filozófiai folyóirat című
lapjának felelős szerkesztője volt. Kolozsváron szü-
letett 1954-ben, szülővárosában érettségizett, majd a
BBTE filozófia szakán szerzett diplomát. Tanított Te-
mesváron, a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője volt.
1973 óta közölt verset, kritikát, tanulmányt, először
többnyire az Echinoxban és a Korunkban.

A parton lovashajnal című Forrás-kötetének tanú-
sága szerint líráját erős filozófiai hajlam, az emberi
létkérdések és a konkrét ittlét problémáinak párhuza-
mos láttatása jellemzi. Bírálatai, tanulmányai a filo-
zófia közösségi funkciója iránti érzékenységet és
határozott kritikai magatartást tükröznek. Bírálatai,
tanulmányai (amelyek közül kiemelkedik a Bretter
György Itt és mást c. kötetéhez írott 1979-es bevezető
tanulmánya) a filozofikum közösségi funkciója iránti
érzékenységet és határozott kritikai magatartást mu-
tatnak. Az irodalomszemiotika művelője. 

A kortárs magyar irodalom és filozófia egyik leg-
nagyobb hatású alkotója volt.  

Egyed Péter Arany János-jutalomban és Méhes
György-díjban is részesült, 2015-ben a Magyar Ér-
demrend tisztikeresztjével tüntették ki.

Egyed Péter temetése hétfőn 11 órakor kezdődik
Kolozsváron, az Egyetemiek Házában.

A Magyar Írószövetség és a Magyar
Műhely szerkesztősége a múlt hónap
végén fájdalommal tudatta, hogy
életének 83. évében, 2018. július 18-
án elhunyt a kortárs magyar irodalom
kimagasló életművel rendelkező
alakja, a magyar avantgárd meghatá-
rozó személyisége, Papp Tibor József
Attila-díjas író, költő, tipográfus, a pá-
rizsi Magyar Műhely alapító szerkesz-
tője.

Papp Tibor József Attila-díjas író, költő, vi-
zuális művész, műfordító, tipográfus 1936.
április 2-án született Tokajban. Középiskolai
tanulmányait a debreceni Szent József Gim-
názium jogelődjének intézményében, a Pia-
rista Gimnáziumban kezdte meg. Az egyházi
iskolák államosítása után a rendszernek nem
tetsző családi háttere miatt már csak nagy ne-
hézségek árán tudta folytatni középiskolai ta-
nulmányait: az utolsó pillanatban jutott be a
Fazekas Mihály Gimnáziumba. Első men-
tora, biztatója, írásainak kritikusa gimnázi-
umi magyartanára, Kiss Tamás költő volt. A
kommunista diktatúrában családjukat osz-
tályellenségnek tartották, ezért érettségi után
kiváló tanulmányai ellenére sem vették fel az
egyetemre: helyhiányra hivatkozva rendsze-
resen elutasították. Így az egri Lakatosáru-
gyárban lemezlakatosi szakmunkás
képesítést szerzett, s Miskolcon, Csongrádon,
Debrecenben és Budapesten dolgozott. 

Az 1956-os forradalom idején Budapesten
egy MTI-fotósnak segédkezett, sokat látott,
hallott, s emiatt az ávósok keresni kezdték.
1957-ben menekülnie kellett az országból.

1957 és 1960 között Ford-ösztöndíjas volt,
a Liège-i Műszaki Egyetemen candidat ingé-

nieur diplomát szerzett, s egyik alapítója lett
a Dialogue című belga folyóiratnak. 1961-
ben érkezett Párizsba, ahol szabadhallgató
lett a Sorbonne-on, a Szabad Európa Rádió-
nak, valamint a Francia Rádió magyar adásá-
nak pedig külső munkatársa lett.
„Lapfenntartó ösztöne” hatására és vizuális
alkotásainak tipográfiai tökéletesítésére kita-
nulta a nyomdászmesterséget is. 

1962-ben barátaival, pályatársaival közö-
sen megalapította a magyar emigráció egyik
legfontosabb irodalmi lapját, a hetvenes évek
elejére avantgárd irodalmi fórummá váló Ma-
gyar Műhelyt, amely 1989-ig Párizsban, a
diktatúra összeomlása óta pedig Budapesten
jelenik meg.

1985-től a Polyphonix nemzetközi modern
költői fesztivál alelnöke, s tagja a Société de
Bibliologie et de Schématisationnak, ahol a
tipográfiai kutatócsoport vezetőjévé válasz-
tották. 1992-ben a Francia Írószövetség ve-
zetőségi tagja lett, 1997-ben pedig a Le
Temps des Cerises könyvkiadónál a Collec-
tion Union des Écrivains sorozat igazgató-
jává nevezték ki. A vizuális irodalom egyik
legjelentősebb, nemzetközileg is elismert fó-
rumának, a Magyar Műhelynek, valamint a
d’atelier című folyóiratnak és könyvkiadó-
nak, s az első nemzetközi, csak számítógé-
pen generált műveket közlő irodalmi
folyóiratnak, a párizsi alire-nek is egyik ala-
pítója és haláláig szerkesztője volt. A rend-
szerváltás után, a kilencvenes évek 
elején, Budapesten újra megtalálta az ottho-
nát, Párizst pedig megtartotta második 
hazájául.

Papp Tibor harmincnál is több könyvéből
változatos és gazdag életmű tárul az olvasók

elé. Prózai művei, önéletrajzi ihletettségű re-
gényei, versei, vizuális költeményei, esszéi
és tanulmányai egyaránt kiállják az idő pró-
báját. E műfaji gazdagság mellett Papp Tibor
előkelő helyet foglal el a világirodalom szá-
mítógépes költészetében is. Az első magyar
automatikus versgenerátornak ő a megalko-
tója: a Disztichon Alfa (1994) mágneslemeze
hatmilliárd verseskötet anyagát rejti. A 2000-
ben megjelent Hinta-palinta című művében
pedig a generált verseken, szövegen kívül a
költő már vizuális költeményeket és hangver-

seket is létrehozott az általa írt számítógépes
programmal.

A Magyar Írószövetség munkáját több cik-
luson át választmányi tagként is segítette.
Munkásságáról két monográfia jelent meg:
Bohár András Papp Tibor című kötete 2002-
ben, Kelemen Erzsébet Testet öltött szavak.
Papp Tibor vizuális költészete című könyve
2012-ben. Irodalmi és közéleti munkásságát
a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztike-
resztjével (1996) és József Attila-díjjal (2003)
ismerték el.
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Elhunyt Papp Tibor

Meghalt Egyed Péter

Fotó: Czimbal Gyula, MTI

Az éjszakádban vagyok.
Belőled nem lesz már
nappalom,
se új, se régi.

Az éjszakádban vagyok.
Rossz álmod ám
nem leszek.

Mi benned pereg...
Engem nem bántanak
többé
ama neszek.

Valahol – ha még van –
színvér csordulat a napom.
Isten sem környékezi
a régi tisztást.
Még ő sincs
e homályos környéken.

Evilági másvilágon
sorolom éjszakáimat.

S ha szétszakadnak mégis
a sötét függönyök,

benned sincs már
sem itt, sem ott,
nincs már benned
semmi titok.

Ez evilági másvilágon
tartogat a hideg acél fénye
szívemben
tovább(?) olvadoz
egy régi mosoly tüzes kése.

Hát mi lenne mindebből
amikor a Minden
Semmi
atlantiszi szíveden
egy billentyűt sem tudok már
megkeresni.

Egyetlen nyikorgó
kis moll akkord
sem suhan el onnan.

Ez evilági másvilágon
a káoszt tanulom szeretni.

És a káosz nem rendeződhet...

Hideg szívek
porladó jege
fehér homályba
borítja a világot.

Tompa dobbanásokban
zizegnek jégszilánkok.

Egyed Péter

Káosz-töredék



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0757-626-019. (9406)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501.
(9694)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-
866-258. (9741-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (9741-I)

ELADÓ négyégős Gorenje
aragázkályha nagyon jó állapotban.
Érdeklődni naponta 12-20 óra között a
0741-615-489-es telefonszámon. (9719)

MINDENFÉLE

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

KÉSZÍTÜNK TETŐT Lindab lemez-
ből, cserépből, teraszt fából; bármi-
lyen javítást vállalunk. Tel.
0745-680-818, Csaba. (9706-I)

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

VÁLLALUNK tetőfedést, cserépfor-
gatást, tetőjavítást, tetőkészítést
(Lindab-lemez), bármilyen munkát.
Garázstetőket is javítunk és készí-
tünk. Nyugdíjasoknak 20% kedvez-
mény. Tel. 0748-669-239, Mihály.
(9666)

MEGEMLÉKEZÉS

Örök álmod őrizze béke és nyu-
galom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szerettünk, és hiány-
zol nagyon.
Soha el nem múló szeretettel
emlékezünk augusztus 5-én a
búzásbesenyői BARA TERÉZRE
szül. Máté halálának 16. évfordu-
lóján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Szerettei.
(9732-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, testvér, anyós,
rokon és jó barát, 

özv. TURZAI VIKTÓRIA 
az egykori Unitatea 

szövetkezet volt dolgozója
2018. augusztus 1-jén életének
75. évében elhunyt. Temetése
augusztus 4-én 12 órakor lesz
a marosvásárhelyi református
temetőben. Emléke mindig a
szívünkben marad. 

A gyászoló család. (9735-I)

Mély fájdalommal, szomorúan
tudatjuk, hogy drága édes-
anyánk, nagymama, dédmama,
anyós és rokon, a makfalvi szü-
letésű 

NAGY ERZSÉBET
89 évesen 2018. augusztus 1-
jén elhunyt. Drága halottunk te-
metése  2018. augusztus 6-án,
hétfőn 13 órakor lesz a refor-
mátus temetőben. Nyugodj bé-
kében! 

Gyászoló szerettei. (9758-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett testvér, só-
gornő, nagynéni, 

DAKI MÁRIA 
életének 86. évében türelemmel
viselt szenvedés után 2018. au-
gusztus 3-án elhunyt. Teme-
tése augusztus 5-én, vasárnap
14 órakor lesz a maroskeresz-
túri református temetőben.
Nyugodj békében, drága Maris! 

A gyászoló család. (9763-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendült szívvel vettünk
tudomást kedves kollé-
gánk feleségének, FÜZESI
NATÁLIÁNAK a tragikus halá-
láról.  Isten nyugtassa békében!
Őszinte részvétünk a családnak,
vigasztalást és sok erőt kívánunk
Gernyeszeg község önkor-
mányzata és a munkaközösség
nevében.  Kolcsár Gyula pol-
gármester. (sz.-I)

A Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem
Gyógyszerészeti Karának oktatói
szomorúan értesültek DR.
CSEGEDI JOLÁN egyetemi
adjunktus elhunytáról. Magas
szakmai tudással oktatta a
gyógyszertechnológiát, azaz
galenikát gyógyszerésznem-
zedékek egész sorának. Emlékét
mindörökké megőrizzük! Őszinte
részvétünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. (9770-I)
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MAGÁNCÉG VÍZ-GÁZ SZERELŐT és SEGÉDMUNKÁST, KŐMŰVEST alkalmaz. Tel. 0722-415-169.
(9688)

JAVÍTÁSOK, VAKOLÁS, FESTÉS, KÉSZRE DOLGOZÁS, PADLÓ- ÉS FALICSEMPÉZÉS. Tetőjaví-
tás, csatornázás. Tel. 0726-638-909. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Szomorú szívvel, soha
el nem múló szeretettel
emlékezünk augusz-
tus 5-én MARTON 
LAJOSRA halálának 2.
évfordulóján.
Akik szerették, gondol-
janak rá szeretettel. Em-
léke legyen áldott,
nyugalma csendes!
Szerettei. (9687)

Álmodtunk egy öregkort, gyönyörűt és
szépet, de a kegyetlen halál mindent
összetépett. Az emlékezéshez szeretet
kell, s akit szerettünk, soha nem feled-
jük el. 
Szomorú szívvel emlékezünk TANÁSZI
MIHÁLYRA  halálának 3. évfordulóján.
Szép emlékét örökre szívünkbe zárjuk.
Szerető hozzátartozói: felesége, fia,
lánya, menye, veje és az unokák: Balázska, Botika, Kristóf és
Tamáska. (mp.-I)

A Maros Megyei Tanács, a
Maros Megyei Múzeum és a
Visit Mures Egyesület fotóver-
senyt hirdet a kulturális örök-
ség európai napja alkalmából.

A versenyen életkortól függetle-
nül bárki részt vehet, aki szeret
fényképezni; a képeken keresztül
megismertetheti a nagyközönséggel
Maros megye tárgyi és szellemi
kulturális örökségét, felhíva a fi-
gyelmet a kulturális örökségvéde-
lem és múltunk megismerésének
fontosságára. 

Maros megyében több mint 1000
műemlék van, amelyek szerepelnek
a Kulturális Minisztérium által kia-
dott, Románia történelmi műemlé-
keit felsorakoztató listán.
Megyénkben található a legtöbb
kastély Románia-szerte, ezek közül
kettő, a segesvári és a szászkézdi
középkori vár az UNESCO-világö-
rökség részét képezi. Ilyen gazdag
örökség tulajdonosaiként úgy vél-
jük, szükség van egy, a megyénk
kulturális értékeit bemutató és tuda-
tosító projektre.

A verseny témája: Maros megye
kulturális öröksége; két kategóriá-
ban lehet pályázni: Selfie egy mű-
emlékkel, és Maros megye tárgyi és
szellemi kulturális öröksége.

1. A Selfie egy műemlékkel kate-
góriában a pályázó  egy selfie-tí-
pusú fényképet kell készítsen
Maros megye egyik, a nemzeti
örökség részét képező műemlék
épületével. Például: kastélyok,
várak, tornyok, templomok,  emlék-
házak, múzeumok, paloták. A fotót
úgy kell elkészíteni, hogy az épület
felismerhető, azonosítható legyen.

2. A Maros megye szellemi és tár-
gyi kulturális öröksége kategóriá-
ban a fotók bármilyen részt
kiemelhetnek, ami Maros megye
szellemi és tárgyi örökségéhez tar-

tozik; műemlék épületek, népha-
gyományok és népszokások, népvi-
seletek.

Mindkét kategóriában  egy szak-
emberekből álló zsűri 30 fotót fog
kiválasztani, amelyekből a maros-
vásárhelyi Kultúrpalotában kiállítás
nyílik. 

A verseny programja:
A fotók beküldési határideje:

2018. VIII. 3 – 31.
A pályamunkák elbírálása: 2018.

IX. 1 – 4.
A nyertes fotók kihirdetése:

2018. IX. 5.
A kiválasztott fotók közzététele,

bemutatása: 2018. IX. 5 – 14.
A Sharing Heritage kiállítás

megnyitója: 2018. IX. 15.

Kategóriánként a három legjobb-
nak ítélt pályamunka díjban része-
sül.

A Selfie egy műemlékkel kategó-
ria díjai:

I. díj: egy két személyre szóló
hétvége a szovátai Maros Hotelben
teljes ellátással, spa használatával.

II. díj: egy két személyre szóló
belépő a marosszentgyörgyi Apolló
Wellnessközpontba, masszázsjegy-
gyel.

III. díj: egy két személyre szóló
romantikus vacsora a Haller-kas-
télyban.

A Maros megye anyagi és szel-
lemi kulturális öröksége kategória
díjai:

I. díj:  1500 lej
II. díj:  1000 lej
III. díj:   500 lej
A verseny szabályzata és a rész-

vételi feltételek a 
www.palatul-culturii.ro, 

www.kulturpalota.ro, 
www.cjmures.ro címen olvashatók. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

Sharing Heritage fotóverseny
a kulturális örökség európai

napja alkalmából

A Népújság 
hirdetési irodájában 

felveszünk 
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári 
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi 
NYUGATI JELENBE.

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!
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2019-ben Marosvásárhely
első alkalommal ad otthont

a Multisport Triatlon 
Európa-bajnokságnak

A Marosvá-
sárhelyi Polgár-
mesteri Hiva-
talban tartott
sajtótájékozta-
tón a pol-
gármester ta-
n á c s a d ó j a , 
Claudiu Maior,
a Román Triat-
lonszövetség el-
nökével, Klósz
Péterrel beje-
lentették, hogy
a romániai sporttörténetben először Marosvásárhelyen tartják meg
a Multisport Triatlon Európa-bajnokságot.

„A Multisport 2019 főtámogatójaként tudatában vagyunk a ren-
dezvény súlyának, és meggyőződésünk, hogy nagyon jól végezzük
el az önkormányzatként ránk háruló feladatot. Ne feledjük, hogy
az elmúlt években Marosvásárhely adott otthont a Triatlon- és Du-
atlon-Balkán- és Európa-bajnokságoknak. Majdnem két héten ke-
resztül több mint 30 ország mintegy 3000 sportolója érkezik
Marosvásárhelyre. Elárulom, hogy az angol szakszövetség már le-
foglalt 400 helyet jövőre. Emlékszem, hogy nem is olyan régen, a
tavaly a kontinentális fórum egyik tisztviselője kellemes meglepe-
tésének adott hangot városunk kapcsán. Nem utolsósorban gratu-
lálok Klósz Péternek a legfontosabb nemzetközi krossztriatlon
verseny megszervezéséért, a hétvégén Európa 150 élsportolója ér-
kezik az Xterra Világkupa-futamra. Nem kevesebb, mint 15 ország
képviselteti magát a rajtnál, a kontinentális rangsorban előkelő he-
lyeken szereplő sportolók, a triatlon különböző szakágainak szá-
mos világ- és Európa-bajnoka” – mondta Claudiu Maior, a
polgármester tanácsadója.

Az Xterra România presented by Accenture háromnapos sport-
rendezvény, amely a következőkből áll: Xterra Trail Race – 25 km,
Kids Race – 2 km, Fair Play Run Race – 3 km, Dacula Night Swim
– 1,5 km, Xterra Romania Age Group & Pro – Men & Women,
Dracula Night Run – 6,5 km, Xterra Romania Sprint Distance Ju-
nior & Elite – Men & Women.

A sorozat 40 versenyből áll a világ összes kontinensén. Január-
ban Dél-Afrikában kezdődött, egyebek mellett Új-Zéland, a Fülöp-
szigetek, Argentína, Costa Rica, Tahiti, Brazília, Svédország kerül
sorra, augusztus 3-5. között Marosvásárhely, innen pedig az Xterra
Világkupa döntője következik, amit Mauin, Hawaiin szerveznek,
ahova Spanyolországon, Olaszországon, az Egyesült Államokon és
Kínán keresztül vezet az út.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály

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.


