
Mircea Duşa prefektus május 24-én,
pénteken sajtótájékoztatón számolt be
a megyei árvízkárokról.

Tájékoztatása szerint a megyében 33 köz-
igazgatási egységet érintett az árvíz, 355 lakó-
házba és 623 gazdasági épületbe ment be a víz.
Összesen 19 híd és 142 palló rongálódott meg,
több mint 4.000 hektár  mezőgazdasági terüle-

tet, 480 legelőt és kaszálót, több kilométer me-
gyei, községi utat, erdei utakat öntött el a víz.

Legsúlyosabbnak a szentpáli helyzetet ne-
vezte, ahol pár nappal ezelőtt a hatvanas években

Több Maros megyei település
nyert uniós támogatást ingye-
nes wifihozzáférési pontok ki-
alakítására. A WiFi4EU kezde-
ményezés keretében a telepü-
lések 15 ezer euró értékű utal-
ványra pályázhattak, amit
wifiberendezések telepítésére
használhatnak olyan nyilvános
helyeken, ahol még nem áll
rendelkezésre vezeték nélküli
ingyenes internetkapcsolat.

Az Európai Bizottság arra törek-
szik, hogy a közösségi élet legfőbb
színterein, így például a parkokban, a
köztereken, a középületekben, a
könyvtárakban, az egészségügyi köz-
pontokban és a múzeumokban Eu-
rópa-szerte ingyenes, nagy sebességű
vezeték nélküli internetkapcsolat áll-
jon a lakosok és az Európába látoga-
tók rendelkezésére. Ezt hivatott
előmozdítani a WiFi4EU kezdemé-
nyezés.  Az Európai Bizottság által
elindított WiFi4EU portálon tavaly

májusban tették közzé az első pályá-
zati felhívást az ingyenes, vezeték
nélküli internet-hozzáférési pontok
kiépítésére fordítható uniós finan-
szírozás odaítélésére.

Az EU a program keretében 15
ezer euró értékű utalványt ad egy-
egy önkormányzatnak, hogy a kö-
zösségi élet színterein internet-
hozzáférési lehetősége legyen. A
kezdeményezés célja, hogy 2020-ra
Európa minden szegletében legyen
ingyenes, vezeték nélküli internet a
fontosabb köztereken.

Az utalvány összegéből finanszí-
rozható a vezeték nélküli internet-
kapcsolatot biztosító wifi-
berendezés és  a telepítése, az ön-
kormányzatoknak pedig legalább 3
évre fel kell vállalniuk az internet-
hozzáférést (előfizetés), valamint a
berendezések rendeltetésszerű üze-
meltetését biztosító karbantartás
költségeit.

Segesvár egyike azon nyolc
Maros megyei településnek, ame-
lyek legutóbb 15 ezer euró 

Épített örökségünk
évszázadai
A Kemény Zsigmond Társaság leg-
utóbbi estjén e címmel tartotta meg
előadását Soós Zoltán, a Maros Me-
gyei Múzeum igazgatója, aki a mú-
zeum tulajdonában, illetve kezelésében
lévő épületek sorsát, múltját, jelenét és
tervezett jövőjét ismertette…. 
____________3.
Dokumentumfilm 
Márton Áron 
püspökről
Miguel Maury Buendía romániai pápai
nuncius jelenlétében vetítették le Bu-
karestben A püspök reggelije című do-
kumentumfilmet, amely Márton Áron
egykori erdélyi püspök első ötven évét
mutatja be.
____________5.
A kórusmuzsika
varázsa
„Vannak vidékek legbelül”, ahol válto-
zatlan fényükben élnek az emlékek,
hogy időnként önmagunkba nézve fel-
idézzük, és örüljünk annak, hogy
megtörténtek velünk valamikor. Ezt
éreztem Kovács András karnagy Ká-
nyádi Sándor fájdalmasan szép ver-
sére írott kórusművét hallgatva a
Kultúrpalota nagytermében a május
20-i emlékhangversenyen… 
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Fotó:  Maros Vízügyi Igazgatóság

Mózes Edith

Több Maros megyei településen 
Ingyenes wifipontok 

Menyhárt Borbála

Felmérik az árvízkárt

Támogatják a károsult gazdákat



épített gátat törte  át az áradat, több
mint 100 hektár szántóterületet és több
mint 200 hektár legelőt öntött el a víz,
a Maros pedig elárasztott néhány
házat.

A prefektus figyelmeztette a polgár-
mestereket, prefektusi rendelet alapján
az APIA, a mezőgazdasági igazgató-
ság és a katasztrófavédelmi hivatal
képviselőiből álló kárfelmérő bizott-
ságok dolgoznak, amelyek pontos fel-
mérést készítenek a kártérítések
kiszámítása érdekében. A kárfelmérés
és kártérítés külön prefektusi rendelet-
tel mind a természetes, mind a jogi
személyek esetében megtörténik. 

A mezőgazdasággal foglalkozó ter-
mészetes személyek (gazdák) eseté-
ben a kárfelmérő bizottságban részt
vesznek az ANAF képviselői is, azért,
hogy a kár megállapítása után annak

mértéke szerint csökkentsék a mező-
gazdasági jövedelemadó szintjét –
nyilatkozta Mircea Duşa.

A Maros, mint mondta, apadófélben
van, és a következő időszakban elkez-

dik az áradás nyomainak az eltünteté-
sét. Az illetékes hatóságok azonban
továbbra is készenlétben állnak, mert
további esőzéseket jeleztek a meteo-
rológusok.

Támogatják a károsult gazdákat
(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Mózes Edith 

A múlt heti árvíz után hétfőn
újabb esőzést jeleztek, ezért
a vízügy mobil gátat épített
Székelyhodoson, hogy meg-
előzze a falu egy részének
újabb elárasztását. Szeren-
csére kevés eső hullott, ezért
a gátra  nem volt szükség. Ha
a helyzet hirtelen nem válto-
zik, a hétvégén  el is szállít-
hatják az ideiglenes torlaszt.

A múlt heti jobbágytelki és ho-
dosi árvíz után mindenki készült-
ségben volt, amikor hétfőn ismét
narancssárga esőriasztást jeleztek.
A helyszínre azonnal kiszálltak a
vízügyi igazgatóság vezetői és
munkásai, és mintegy 200 méter
hosszú mobil védőgátat emeltek
Hodoson a patakmartra homokzsá-
kokból,  zárófóliával borított alumí-
niumpannókból. A falu felső
kijáratánál partmagasítást  végez-
tek, hogy a víz ne zúduljon át a me-
gyei úton. Azóta  figyelik a patak
vízszintjét, de szerencsére hétfő óta
lecsökkent az amúgy a múlt hetinél
jóval alacsonyabb vízállás, így ha
hirtelen nem lesz újabb eső,  a hét
végén akár el is bonthatják a víz-
ügyiek a mobil gátat – tudtuk meg
Barabási Ottó polgármestertől.
„Úgy elvitte, mint a semmit”

A patak mellett lakó Török Er-
zsébet néni mesélte el a múlt szer-
dán történteket. Este elment a
tejcsarnokba, de amikor visszatért,
már jött az ár lefelé Jobbágytelke
irányából. Nemcsak a megáradt
patak öntött ki, hanem a rétről is zú-
dult a víz,  percek alatt ellepte a

patak melletti gazdaságokat. „A ga-
bonásban ott álltak a megrakott zsá-
kok, a víz felemelte, s úgy elvitte,
mint a semmit, de a felhasogatott
tűzifát is” – idézte fel a történteket.
Ahhoz képest a hétfői esőzés már
elenyésző volt, a patak nem öntött
ki, de mindenképpen örülnek a fel-
állított gátnak – mondta, mutatva a
fia munkagépét is, amely készenlét-
ben áll a patak mellett, ha netán
ismét jönne az ár. Úgy tudja, hogy
a patak a vízügynél úgy szerepel,
hogy néhány éve volt kitakarítva,
ezért nem szenteltek  nagyobb fi-
gyelmet neki, így történt meg, hogy
kiöntött a múlt szerdai esőzéskor.
Azóta is dolgoznak

A múlt heti eseményeket fel-
idézve a polgármester elmondta:
nagy felhőszakadás volt szerdán
este, kezdetben jég hullt, majd
heves esőzés következett két-három
órán át. Jobbágytelkén szinte min-
den utcát elárasztott a víz, az ala-
csonyabban fekvő gazdaságok,
udvarok, kertek, pincék nagy része
víz alá került. Az idősebbek szerint
ekkora víz csak 1970-ben volt. A
felhőszakadás Hodos egy részét is
érintette, de Jobbágytelkéről is le-
zúdult a víz a Nagy-patakon, ezért
hat patak mellett lakó családot szó-
lítottak fel lakásaik elhagyására,
azok a rokonoknál szálltak meg.  A
víz 70-80 centiméter magasan folyt
át a megyei úton a falu másik olda-
lára, s már úgy tűnt, hogy egy idős
házaspár kimentésére csónakot kell
küldeni. Más gazdaságokban is egy
méter magasan állt a víz a pincék-
ben. A helyszínre érkeztek a ka-
tasztrófavédelmi felügyelőség

emberei és a tűzoltók, de az ár
szintje csak éjszaka 2 óra tájt apadt
annyira, hogy elkezdhessék a pin-
cék kiszivattyúzását,  másnap a
község pumpáival kezdték el a
kutak kiürítését a két faluban.
Azóta is erőgépekkel dolgoznak az
eldugult sáncok, átereszek, hidak
kitakarításán, próbálják a vizet le-
engedni. A munkát egyrészt az ne-
hezíti, hogy a gépek süllyednek el
az iszapban, másrészt, hogy sok he-
lyen a patak magával sodort fákat,
bokrokat, amelyek eltorlaszolták a
vízfolyást. Több helyen kénytele-
nek voltak bejárati hidakat, átere-
szeket szétzúzni, hogy a víznek utat
nyissanak. Az utcákat azóta járha-
tóvá tették, de számos mezei út is
megrongálódott, akkora árkokat vá-
gott bennük a víz, hogy szekérrel
nem lehet rajtuk járni. Volna segít-
ség, munkagép, de nem tud-
ják, miből vásároljanak
üzemanyagot, hiszen a szű-
kös költségvetés ezt nem
teszi lehetővé – tette hozzá
az elöljáró.
Egyelőre nincs kárfelmérés

A prefektus kinevezett
egy megyei bizottságot a
múlt szerdai árvizek által
okozott kár felmérésére, de
az először Szászrégenben
és Marosvécsen dolgozik,
csak azután következik
Székelyhodos  – értesültünk
a polgármestertől. Addig is
a mezőgazdasági és a kifi-
zetési ügynökségtől is kép-
viselőt igényeltek, akik
részt vesznek majd a köz-
ségben keletkezett károk
felmérésében. A községi bi-
zottság úgy értékeli, hogy
mintegy 80 háztáji gazdasá-
got és lakást öntött el a víz,
de frissen vetett kukorica-

és szójatáblák, zöldségtermesztő fó-
liasátrak is  megsemmisültek, és ke-
rítéseket is le kellett dönteni, hogy
az ár vonulhasson, és házakat ment-
senek meg az összeomlástól. A leg-
nagyobb baj, hogy a gazdák zöme
nem rendelkezik biztosítással.
Egyelőre mindenki maradt a kárral. 

A polgármester szerint az volna a
legsürgősebb teendő (és ezt jelezték
is a megyei hatóságoknak), ha a
vízügy a lehető leghamarabb  ki-
ásná, szélesíteni az ügykezelésébe
tartozó ehedi, iszlói és hodosi pata-
kokat, a Nyárádba ömlő Hodos-pa-
takát. Hodoson alul, a patak egyik
oldalán nincsenek megművelve a
földek,  itt lehetséges volna a meder
szélesítése – hangsúlyozta. A pata-
kokat 2006-ban takarította ki utol-
jára a vízügy a községben, benőtte
már a nád őket, emiatt  legalább 70

centiméterrel emelkedett a vízszint-
jük a múlt heti esőzésekkor, és el-
öntött területeket, mivel nem tudott
kellő gyorsasággal lefolyni a me-
derben.
Két éve várnak

A községben 2017 júniusában is
volt  kiadós esőzés, ami főleg Job-
bágytelkén rongálta meg az utcá-
kat, gazdaságokat. Akkor a megyei
felmérő bizottság 530 ezer lejre
becsülte a  kárt, amiből azóta sem
kaptak egyetlen banit sem. Pedig
az elmúlt évben is négyszer kérvé-
nyezték a pénzt a prefektúrától és
a fejlesztési minisztériumtól –
idézte fel keserűen Barabási Ottó,
aki úgy tudja, akkor a megye nem
kapott pénzt a kárenyhítésre. Ezek
után tartanak attól, hogy idén is
hasonlóképpen járnak a községbe-
liek.

Ma ORBÁN,
holnap FÜLÖP, EVELIN
napja.
FÜLÖP: a görög Philipposz
rövidüléséből keletkezett, je-
lentése: lókedvelő.
EVELIN: két név – Éva (jelen-
tése: életet adó nő) francia, illetve
angol továbbképzése, és a kelta
Eiblin (jelentése: jókedvű, kelle-
mes, kedves). 
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hátravan 220 nap.
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Hodoson a Nagy-patak mellett lakó családokat érintette leginkább a levonuló árhullám 
Fotó: Gligor Róbert László

Gligor Róbert László

Nem jött a víz – de a bizottság sem
Még áll a hodosi gát

támogatást nyertek ingyenes wifipontok létesítésére. A segesvári
polgármesteri hivatal lapunkhoz eljuttatott közleménye rámutat:
tekintettel arra, hogy a várban évente turisták százezrei fordul-
nak meg, ott mindenképpen biztosítani fognak ingyenes inter-
net-hozzáférési lehetőséget az odalátogatóknak. Tehát az
önkormányzat három ingyenes wifipontot létesít: a Vár téren, a
Múzeum téren, valamint a város központi részében, az Egyesü-
lés téren, ami mind a turisták, mind pedig a helyiek előnyére
szolgál majd. 

A támogatást Ákosfalva község is elnyerte, Fülöp Róbert pro-
jektfelelős, az ákosfalvi önkormányzat munkatársa lapunknak
elmondta, a  támogatással kilenc kinti,  két benti helyszínen lé-
tesülnek a községben wifipontok, egyebek mellett a sportkomp-
lexumnál, a művelődési otthon mellett, a székelyvajai ifjúsági
háznál,  az épülő új ákosfalvi iskolánál. 

Ingyenes wifipontok 
(Folytatás az 1. oldalról)

Elsősorban családorvosoknak, valamint a régióban dol-
gozó szakorvosoknak szólt a marosvásárhelyi urológiai el-
látás időszerű kérdéseiről szervezett tanácskozás, amelyet
május 24-25-én a Grand szállodában tartottak a Prof. dr.
Dorin Niculescu Urológiai Egyesület szervezésében. Mivel
minden évben történnek újdonságok, fontosnak tartják,
hogy ezekről értesítsék orvoskollégáikat – mondta dr.
Mártha Orsolya professzor, a klinika vezetője. 

A nyitórendezvényen nem hiányoztak az ígéretek sem.
Péter Ferenc, a megyei tanács elnöke szerint az önkormányzat
idei beruházásai elsősorban az egészségügyre irányulnak, s le-

hetővé teszik, hogy az urológiai klinikának is helyet adó félbe-
maradt épületszárnyat befejezzék.  Dr. Porav Daniel, az egész-
ségügyi minisztérium urológiai bizottságának a tagja beszámolt
arról, hogy a miniszter asszony tízmillió eurót hagyott jóvá esz-
közfejlesztésre az egyetemi központok urológiai klinikáin. Az
összegből hétszázezer – egymillió euró jut minden klinikának,
hogy felzárkózzanak a legkorszerűbb színvonalra. Három for-
rásból számíthatnak a támogatásra: a megyei tanácstól, a szak-
tárcától és egy urológiai program révén, amelyet az országos
urológiai bizottság terjesztett elő több éve már – erősítette
meg a jó híreket dr. Mártha Orsolya professzor. (bodolai)

Urológiai szimpózium nyolcadik alkalommal
Nagy befektetésekre számítanak



Eltűnt, eltüntetett, lappangó, megőr-
zött vagy helyreállított műemlékeink
– kit ne érdekelne egy ilyen címmel
ellátott előadás? Sokunkat megmoz-
gat épített örökségünk sorsa, a men-
tés szakralitása, annak megóvása,
ami még megmaradt. A Kemény Zsig-
mond Társaság legutóbbi estjén e
címmel tartotta meg előadását Soós
Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igaz-
gatója, aki a múzeum tulajdonában,
illetve kezelésében lévő épületek sor-
sát, múltját, jelenét és tervezett jövő-
jét ismertette, a közismert történettel
bíró műemlékek ezen idősíkjait pedig
oral historyval, kevésbé ismert té-
nyekkel színesítette. 

– Mik tűntek el, illetve miket tudtunk meg-
őrizni? Milyen indulatok vezették azokat, akik
– amint lehetett – azon nyomban eltüntették
a jelképeinket? Hiszen ez a folyamat mind-
máig nem ért véget – mondta nyitóbeszéde
során Csíky Boldizsár, a KZST elnöke, kér-
désfeltevésére Soós Zoltán válaszolt.

– A műemlékvédelem a kedvenc témám,
nap mint nap ezen dolgozunk a múzeum kö-
zösségével. Első körben a múzeumi munká-
ról szeretnék beszélni, és arról, amit az
felölel. A megyei felügyelőségek kellene a
műemlékeket figyeljék, de nem teszik, mert
nem olyan emberek vannak kinevezve:
Maros megyében például egy költő, akinek
vajmi kevés köze van mindehhez. A Maros
megyei műemléklista vagy régészeti lelő-

helylista 15 éve nem volt frissítve, a megyei
felügyelőségben nincs egyetlen szakember
sem – így működik jelenleg a műemlékvéde-
lem... A megyei múzeum kezelése 240.000
tárgyat jelent, ebből 70.000 a Természetrajzi
Múzeumé, a másik több tízezres a régészetié.
Soknak nincs értéke, statisztikailag használ-
juk őket. Több tízezernyi azonban értékes, és
fontos a megőrzésük. A múzeum múltja
1893-ban kezdődik, akkor alapították Szé-
kely Iparmúzeumként. 1894-ben adják át az

épületet, amelyet ma a Természetrajzi Mú-
zeum használ és amely az első olyan épület
volt Erdélyben, amelyet múzeumnak tervez-
tek. Bernády jelentős központi kapcsolatok-
kal rendelkezett, felépíti az akkori
hadapródiskolát, a gazdagodó polgárság, a di-
namikus városvezetés európai színvonalú vá-
rost épít. A Maros Megyei Múzeum jelentős
műemlékállománnyal rendelkezik: hozzánk
tartozik a Toldalagi-palota, a várbeli egykori
sorozóközpont, a Kultúrpalota, a Természet-
rajzi Múzeum, mi kezeljük a görgényszent-
imrei Bornemissza-kastélyt és a mezőzáhi
Ugron-kastélyt is. Mindezek mellett próbál-
juk az egykori gyűjteményeket azonosítani,
és számos lelőhelyet kutattunk föl. Egyik

nagy projektünk az egykori római határsza-
kasz kutatása, nemrég pedig elkezdtük a Fe-
héregyháza melletti lelőhelyek kutatását: állt
itt ókori és középkori vár, kolostor, és itt ta-
lálható a ‘48-as csatatér is. Torboszlón az el-
ásott Gábor Áron-ágyúkat keressük egy
15-20 hektáros területen. Utóbbival kapcso-
latosan a levéltári kutatásaink is haladnak.
Szenzációs lenne, ha megtalálnánk, mert csak
egy darab maradt meg az eredeti 350-ből,
annak is öntéskor elrepedt a csöve. Amikor
2006-ban átvettem a múzeumot, a tárgyak
nagy része a földön, koszban hevert, nem tud-
tuk, hogy a leltárokkal hogy állunk, de a nagy
értékű tárgyak – kisebb csodaként – mind
megmaradtak. A múzeum a ‘80-as években
élte a legrosszabb időszakát, akkor egy sze-
kustiszt volt az igazgatója, aki legfontosabb
tevékenységeként a magyar alkalmazottakat
– közöttük Bónis Johannát és Szabó Zoltánt
– kidobta. 

Ami a múzeum épületeit illeti, a legelső er-
délyi, múzeumnak épült épület az egykori
Székely Iparmúzeum épülete. A felső timpa-
nonban lévő szoborcsoport Attila hun királyt
ábrázolja, most restauráljuk. Több helyen vi-
lágháborús golyók ütötte lyukak vannak rajta,
de a szoborcsoport nem sérült. A kronológia-
ilag legkorábban épült épületünk a várbeli,
egykori sorozóközpont. 1750 körüli katonai
térképen már szerepel. Ekkor még rengeteg
lakóház állt a várban, amit az osztrák katona-
ság alakított át katonai objektummá ugyan-
abban az időszakban. Felújítása 8 évig tartott,
ezalatt nagyon sok részletet volt időnk föl-
tárni, kibontani. A bal oldalán előkerült a ko-
rabeli, első városháza épülete: erre építették
rá a barokk emeleti részt. 1610 körül épülhe-
tett, reneszánsz homlokzatú. Az emeleti res-
tauráláson előkerült egy különleges terem,
amelynek sablonfestését restauráltuk, így e
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Soós Zoltán és Csíky Boldizsár  Fotó: Bodolai Gyöngyi

Bolyai
Itt vetni ki, a magyar végeken,
az agy merész hálóját le a mélybe,
a tajtékozó terek tengerébe –
micsoda reménytelen Tentamen!

S érezni végig az idegeken,
ahogy a háló rezzenő szemébe
akadnak rángva a sok ezredéve
kisikló szörny-törvények, kezesen!

De mire való itt a ritka zsákmány?
Többre taksáltatik egy csorda ártány,
egy akó jobb bor, s még egy jól rakott

kemence is. Hát azt csinálta. Míg
a világ mástól tudta meg, amit
a világon elsőül ő tudott.

2006. május 8-án, 13 éve hunyt el a Kos-
suth-díjas, négyszeres József Attila-díjas
költő, író, esszéíró, műfordító, a Digitális Iro-
dalmi Akadémia alapító tagja, a magyar köl-
tészet napjának kezdeményezője. 85 évet élt. 



tiszti szalon ma helyreállítva lát-
ható. Teleki Sámuel erdélyi kancel-
lár bútorait egy felajánlást követően
sikerült megtalálnunk Marosvásár-
helyen, jelenleg ebben az épületben
láthatók. Az itt felállított kandalló
az Afrika-kutató gróf Teleki Sámuel
kastélyából származik. Az államo-
sítás után került a múzeum udva-
rára, ahol ellepte a gyom és a
homok, több évtized után az udva-
ron találtunk rá, majd restauráltat-
tuk. Fontos számunkra a régészeti
leletek begyűjtése és megmentése.
Nagyernyében a tavaly egy szenzá-
ciós, több mint egykilós dák arany-
és ezüstkincs került elő. Van to-
vábbá egy középkori kincsleletünk
egy marosszentgyörgyi erdőből:
egy ötvösmester hagyatéka, hat
olyan matrica, amely nem volt jel-
lemző az erdélyi ötvösművészetre.
Feltehetőleg egy Nyugat-Európát
megjárt mester hozta haza, majd va-
lami okból elrejtette. Több mint 600
év után került elő. 

Az elmúlt két évben a várban fel-
állított, Braille-írással ellátott
bronzmakett is elkészült. Volt csörte
körülötte, de most már elcsitultak a
kedélyek, az embereknek pedig na-
gyon tetszik.

A Toldalagi-palota felújítása is
nemrég fejeződött be. A ‘80-as
évekbeli betonelemeket most újra
kőre cseréltük, az akkori restaurálá-
sért felelő legendás építész, Keresz-
tes Gyula bácsi érdeme volt, hogy a
főtéri épületek arculata nem rongá-
lódott. Az erdélyi barokkban egye-
dülálló módon Toldalagi egy
francia építészt hívott meg, aki ro-
kokó stílusban tervezte meg és épít-
tette fel a palotát. Az itt működő
múzeumban egy nagyjából 15.000-
es gyűjtemény található, amelyből
körülbelül 1000 darab még a Szé-
kely Iparmúzeum anyagából szár-
mazik. 

A főtér alsó fele a Bernády kor-
szak lenyomata, a régi Városháza a
szecesszió előhírnöke. Az évtizedek
alatt számos beavatkozás történt
rajta, üvegablakainak egy részét, a
kerámiacímereket, az országcímert
eltávolították. A Kultúrpalota kicsit
jobban járt ilyen szempontból. A
homlokzati nagy mozaikja nem sé-
rült, pedig rajta van az országcímer
és a Mátyás-címer, a vásárhelyi
címer, az alakok között pedig Beth-
len Gábor – mindazon szimbólu-
mok és történelmi alakok,
mecénások, akiket Bernády György
fontosnak tartott. A tervezés után,
kivitelezéskor 400.000 koronáért
vállalták el a felépítését, a végösz-
szeg mintegy 2.000.000 korona lett.
De Bernádynak ez esetben a pénz
nem számított: a legszebb magyar
szecessziós épülettel ajándékozta

meg a világot, itt született meg a
magyar szecesszió. Kicsit moder-
nista, enyhén az art decóba hajló
épület, mégis hagyományőrző:
megépítése előtt tervezői egy évet
töltöttek Erdélyben, a helyi építé-
szetet tanulmányozva. A külső és
belső tereken nem egyszerű kőfara-
gók, hanem művészek dolgoztak.
2008-ban kezdődött a belső terek
restaurálása, 2009-ben pedig sike-
rült visszatenni az előcsarnokba a
Ferenc József-domborművet, ame-
lyet egy sóderhalom alá rejtettek el.
Tudtunk róla, hogy létezik, Lokodi
Edit akkori megyei tanácselnök
pedig kemény hátteret adott a visz-
szahelyezésnek (amely folyamat el-
indítója e sorok írójának lapunk
hasábjain megjelent, titokban készí-
tett tényfeltáró riportja volt! – a
szerk.). A Kultúrpalota üvegablakai
a világ legfontosabb szecessziós al-
kotásainak listájához tartoznak a
British Museum munkatársai sze-

rint. Ami a képtár anyagát illeti,
nemrég Kőrösfői Kriesch Aladár le-
szárnazottjai ajánlották fel a mű-
vész egy képét megvételre.
Örvendünk, mert a gödöllői festőis-
kola egy szép darabja, alkotója
pedig a Kultúrpalota egyik terve-
zője. A régi Városháza üvegablakai
a múzeum kiállításában láthatók. A
Ferenc Józsefet és az országcímert
ábrázoló tönkrement, 2008-ban res-
taurálták őket (ugyancsak egy to-
vábbi, tényfeltáró cikkünket

követően – a szerk.), jelenleg a Kul-
túrpalotában kiállítva láthatók.
Nemrég takarítottuk ki a Természet-
rajzi Múzeum padlását, és nagy
meglepetésként egy dobozkában el-
rejtve megtaláltuk a Városháza ere-
deti címereit is! 

A megmaradottak mellett számos
eltűnt épületről is tudunk. Ezek
közé tartozik a jelenlegi Bolyai is-
kola területén épült Szent Miklós-
plébániatemplom, amelyet az
1500-as évek végén bontottak el,
amikor az egész város áttért refor-
mátus hitre. A városfalak építésének
esett áldozatul, ahogyan a várbeli
ferences kolostor is, amelynek alap-
rajzát ismerjük. További eltűnt épü-
letek, építmények: a szentkirályi
pálos kolostor, a főtéri Karolina-
oszlop, a Bodor Péter-kút, a Tran-
szilvánia szálloda, a lutheránus
templom és a második ferences ko-
lostor; az egykori gőzfürdő, amely
az 1900-as évek legelején épült és a
második világháborúban sérült
meg, majd elbontásra került; az
egykori evangélikus templom, amit
az 1950-es évek végén bontanak
el; a főtéri ferences templom és a
mellette lévő polgári ház, a mö-
götte lévő Lázár Ödön-parkkal
egyetemben. A ferences templom
lebontását követően kialakított
Színház tér sok vélekedéssel ellen-
tétben nem szocreál, annál sokkal
szebb: inkább a korabeli francia
építészet hatása érződik rajta,
ugyanakkor számos helyi képző-
művésznek lehetőséget adtak arra,
hogy az épülő negyedekben köztéri
szobrokat állítsanak föl. Ilyen volt
a tér egyik jelképévé váló, Kulcsár
Béla alkotta szoborcsoport is. A
későbbi felújításnál a kérésünkre
kirakták az egykori, főtéri ferences
kolostor alaprajzát. A kolostor le-
bontásával kapcsolatban pedig ki-

derült, hogy köttetett egy szerződés
a Vatikánnal: a Szabadság utcai ka-
tolikus templom ezért épült, és a to-
rony is emiatt maradt meg,
mindkettő a Vatikán feltétele volt.
Alatta mindmáig ott a kripta. A fő-
téri Kossuth-szobrot 1918-ban dön-
tötték le, majd összetörték és
beolvasztották. A Bem-szobor be-
került a városháza udvarára, majd a
harmincas években vonaton elküld-
ték Bem szülővárosába, Tarnauba,
de a szállítmány nem érkezett meg,
valahol ellopták és tönkretették.
Azóta is folyamatosan tűnnek el
épületek, kastélyok élik a végnapja-
ikat, és sajnos jelenleg is átalakítják
a régi polgári házakat. 

A Bornemissza- és Ugron-kasté-
lyoknál jelenleg az állagmegóvási
munkák zajlanak. Előbbit I. Rá-

kóczi György építtette vadászkas-
télynak, és azon ritka, erdélyi va-
dászkastélyok közé tartozik,
amelyek még állnak. A Bornemisz-
sza család bérbe vette az uradalmat,
és katolikus főurakként kidíszítették
a termeket: 1730–1740-es évekbeli
világi festészetről van szó, amely-
ből nagyon kevés maradt meg tája-
inkon. Érdekességként említem,
hogy a marosvásárhelyi Keresztelő
Szent János-plébániatemplom ere-
detileg a városban egyedüli katoli-
kusnak megmaradt Nagy Szabó
Ferenc háza volt, akit annyira tisz-
teltek, hogy magánkápolnát enge-
délyeztek számára – mondta vetített
képes, fotókkal, térképekkel, met-
szetekkel, rekonstrukciós rajzokkal,
tervrajzokkal illusztrált előadásán
Soós Zoltán. 
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A marosvásárhelyi Rotary Club Téka adományával megvalósult várbeli bronzmakett

(Folytatás a 3. oldalról)
Épített örökségünk évszázadai

Hárfások estje – hét hárfával

Érdekesnek ígérkező, különleges eseményre kerül sor Hárfások estje
címmel május 26-án, vasárnap este 7 órától. A Kultúrpalota kistermé-
ben zajló koncert  keretében Biró Zsuzsanna és Nagy Orsolya ifjú hár-
fások Rameau, Debussy, Bochsa, Pierné, Bach, Fauré és Salzedo
műveit adják elő, mellettük az est folyamán összesen hét különböző
fajta hárfán működik közre tanárnőjük, Nagy Emese hárfaművész és
további tanítványai: Dóczy Zsuzsanna, Márton Ágota, Caroline Kjos-
nes és Hegyi Viktória. A belépés ingyenes.A régi, várbeli városháza



Közzétette 74., idei évadának júniusi
műsorrendjét a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata. Az évadközti nyári szünet előtt is
gazdag programmal, több vendégelő-
adással várja közönségét a kiszállásra
is készülő társulat, amelynek reperto-
árjában vannak saját készítésű és ko-
produkcióban létrehozott előadások
is. A júniusi műsorrendet az alábbiak-
ban olvashatják.

Június 2., vasárnap 19 óra. Kiss Csaba:
Hazatérés Dániába | rendező: Kiss Csaba | ki-
rálydráma két részben | Nagyterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 30 perc (egy
szünettel).

Június 3., hétfő 19 óra. Vendégelőadás.
Magyar virtus – Kodály-emlékek | rendező-
koreográfus: Mihályi Gábor | táncelőadás | a
Magyar Állami Népi Együttes és a Hagyomá-
nyok Háza előadása | Nagyterem. Az előadás
időtartama: 1 óra 10 perc. Érvényesek a Ber-
nády György-mecénásbérletek. – A magyar
néptánc egyik legsajátosabb és legegyedibb
megnyilvánulása a férfitáncok virtuozitása,
dinamizmusa, amely virtus, férfiúi „hősies-
ség” nélkül nem táncolható hitelesen. Ez a
táncos magatartás, érzelmi fűtöttség azonban
nem csak a férfiak sajátja. Ugyan árnyaltab-
ban, de megjelenik mind a páros, mind a női
táncokban is. Az előadás folyamatosan vál-

tozó képeiben a magyarság paraszti hagyo-
mányainak kavargó sokszínűsége tűnik fel: a
férfitáncok akrobatikussága, a lánytáncok lí-
rája, a páros táncok formagazdagsága. A nép-
zenei kultúra legszebb dallamai hol
tánckíséretként, hol bravúros szólóként, hol
fergeteges zenekari játékként jelennek meg,
bizonyítva a zenészi „virtuskodás” természe-
tességét is. Az előadás Kodály Zoltán, a vi-
lághírű zeneszerző, zenetudós és pedagógus
életműve előtt is tiszteleg. A produkció egy-
mást váltó képeiben döntő módon olyan táj-
egységek, falvak zenéi, dalai, táncai jelennek
meg, hangzanak el, ahol a mester gyűjtött és
műveihez inspirációt nyert. Előadja: a Ma-
gyar Állami Népi Együttes tánckara és zene-
kara; szólót énekel: Szerencsés Martina;
zenei szerkesztő: Pál István Szalonna; ren-
dező-koreográfus: Mihályi Gábor. Pályázati
támogató: Magyar Turisztikai Ügynökség,
Emberi Erőforrások Minisztériuma – olvas-
hatjuk az előadás ismertetőjében.

Június 4., kedd 19.30 óra. Fjodor Mihaj-
lovics Dosztojevszkij-Richard Crane: Kara-
mazovok | színmű | rendező: Albu István |
Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 50
perc (szünet nélkül).

Június 5., szerda 19 óra. William Golding:
A legyek ura | rendező: Vidovszky György | túl-
élőjáték, ifjúsági előadás  | nagyterem. Az elő-
adás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Június 6., csütörtök 19 óra. George Şte-
fan: Tündérország | kortárs dráma | rendező:
Keresztes&Blaga | nagytermi stúdiótér. Az
előadás időtartama 1 óra 30 perc (szünet nél-
kül).

Június 12., szerda 19.30 óra. Dálnoky
Réka: Tévedések tárháza | kortárs dráma |
rendező: Nicu Mihoc | kisterem. Az előadás
időtartama 1 óra 30 perc (szünet nélkül).

Június 13., csütörtök 19 óra. Agatha
Christie: A láthatatlan hóhér | krimi | rendező:
Gáspárik Attila | Nagyterem. Az előadás idő-
tartama 2 óra 20 perc (egy szünettel).

Június 14., péntek 19 óra. Kiss Csaba:
Hazatérés Dániába | rendező: Kiss Csaba | ki-
rálydráma két részben | nagyterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 30 perc (egy
szünettel).

Június 17., hétfő 19.30 óra. Pozsgai Zsolt:
Liselotte és a május | tragikomédia | Kiste-
rem. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház és
a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Aka-
démiai Műhelyének koprodukciója. Az elő-
adás időtartama 1 óra 30 perc (szünet nélkül).

Június 18., kedd 19.30 óra. Gerhart Ha-
uptmann: A patkányok | berlini tragikomédia
| rendező: Zsótér Sándor | Kisterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 25 perc (egy szünet-
tel).

Június 20., csütörtök 19.30 óra.
Molière/Bodolay: Le misanthrope – Az új
embergyűlölő | komédia | rendező: Bodolay |
Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 20
perc (szünet nélkül).

Június 23., vasárnap 19 óra. Karácsony
Benő – Kincses Elemér: Pjotruska | Under-
ground terem. 

Június 25., kedd 19 óra. Karácsony Benő
– Kincses Elemér: Pjotruska | könnyes bohó-
zat | rendező: Kincses Elemér | Underground
terem. Az előadás időtartama 1 óra 45 perc
(szünet nélkül).

Június 26., szerda 19.30 óra. Pozsgai
Zsolt: Liselotte és a május | Kisterem. 

Június 27., csütörtök 19.30 óra. Gerhart
Hauptmann: A patkányok | Kisterem. 

Június 29., szombat 19 óra. Vendégelőa-
dás. David Seidler: A király beszéde | dráma
| rendező: Béres Attila | a kecskeméti Katona
József Színház előadása | Nagyterem. Az elő-
adás időtartama: 2 óra 10 perc (egy szünet-
tel).

Június 30., vasárnap 19 óra. Vendégelő-
adás. David Seidler: A király beszéde | Nagy-
terem. 

A társulat június 10-11-én Székelyudvar-
helyre megy kiszállásra, ahol a Nézd, ki van
itt! című előadást játsszák majd. Jegyek és
bérletek válthatók a színházban működő
jegypénztárban (kedd-péntek 9-15 óra kö-
zött és előadás előtt egy órával, tel.
0365/806-865), a színház Kultúrpalotában
működő jegyirodájában (kedd-péntek 12-
17.30 óra között, tel. 0372/951-251), vala-
mint online, a www.biletmaster.ro
honlapon. A színház fenntartja a műsorvál-
toztatás jogát – áll a társulat közleményé-
ben. (Knb.)
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Miguel Maury Buendía romániai pápai
nuncius jelenlétében vetítették le Bu-
karestben A püspök reggelije című
dokumentumfilmet, amely Márton
Áron egykori erdélyi püspök első
ötven évét mutatja be – közölte az
MTI.

A Zágoni Balázs által rendezett egyórás
dokumentumfilmet a Román Filmművészek
Szövetségének székházában mutatták be ked-

den este a Balassi Intézet bukaresti központ-
jának szervezésében Ferenc pápa június eleji
romániai látogatásához kapcsolódóan.

A bemutatót követően a pápai nuncius ki-
emelte, Márton Áron soha nem azt mondta és
tanította, ami népszerűnek számított, hanem
a saját értékrendje szerint azt tanította, ami-
ben hitt, holott sokkal könnyebb lett volna
neki is az árral haladni. A nuncius szerint a
film egyik fő érdeme, hogy Márton Áronnak
az első ötven évét mutatja be, amelyről vi-
szonylag keveset tud a közvélemény. Arra
biztatta a rendezőt, hogy folytassa a filmet,
és a püspöknek a romániai kommunizmus
időszakát felölelő további életútját is dol-
gozza fel.

A rendezvényen Zágoni Balázs és Csendes
László, az egykori román kommunista tit-
kosszolgálat, a Securitate irattárát vizsgáló
bizottság tagja beszélgetett a film készítésé-
ről, illetve az egykori püspök alakjáról és sze-
repéről, a huszadik század egyik
legjelentősebb erdélyi magyar személyiségé-
ről.

A beszélgetésen elhangzott, hogy Márton
Áron egyesítő személyiség volt, aki rendkí-
vüli alázatosságról tett bizonyságot, és min-
dig szót emelt az elnyomottak és a perifériára
szorítottak érdekében. Elhangzott az is, hogy
a román közvélemény egy részében indoko-
latlanul él az a tévhit, hogy Márton Áron na-
cionalista volt: nemzetiségi vagy felekezeti
elfogultsággal nem vádolható, ugyanis szót
emelt a deportált zsidók, illetve az 1948 után

betiltott román görögkatolikus egyház védel-
mében egyaránt.

Zágoni Balázs dokumentumfilmjének
egyik szála Márton Áron gyermek- és ifjú-
korába, személyisége formálódásának
kulcspillanataihoz vezet. A film másik szála
egy elveszett archív filmfelvétel után nyo-

moz, az egyetlen után, amelyen Erdély leg-
nagyobb püspöke látható. A film korabeli
fényképek, mozgóképrészletek felvillantá-
sával, levéltöredékekkel, interjúalanyok,
szakértők megszólaltatásával hozza közel a
nézőhöz a püspököt, akit emberi mivoltában
mutat be.

A pápai nuncius jelenlétében vetítettek dokumentumfilmet 
Márton Áron püspökről

A Tompa Miklós Társulat nyári műsorrendjéről 
Színház júniusban

Támogatók:

Hazatérés Dániába Fotó: Bereczky Sándor

Liselotte és a május
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„Vannak vidékek legbelül”, ahol vál-
tozatlan fényükben élnek az emlékek,
hogy időnként önmagunkba nézve
felidézzük, és örüljünk annak, hogy
megtörténtek velünk valamikor. Ezt
éreztem Kovács András karnagy Ká-
nyádi Sándor fájdalmasan szép ver-
sére írott kórusművét hallgatva a
Kultúrpalota nagytermében a május
20-i emlékhangversenyen, amely a
kórusmuzsika felejthetetlen ünne-
pévé vált az „örökös Nagy István-
osok” kezdeményezése és fellépése
által. De nem csak, hiszen egykori
karnagya előtt tisztelgett valamennyi
marosvásárhelyi kórus, amelyekkel a
mester együtt dolgozott.

A hűvös, esős hétfő estén nagyszerű érzés
volt mindenről megfeledkezve együtt örülni ki-
csikkel és nagyokkal a közös éneklés élményé-
nek, belefeledkezve a kórusmuzsika varázsába,
miközben kibontakozott előttünk az egy éve el-
hunyt karnagy gazdag öröksége, akinek sikerült
– Ady szavaival – „Szent lázadások, vágyak, s
ifju hitek/ Örökös urának maradni…” 

„Egy olyan személyiség emlékét őrizzük a
szívünkben, akinek a marosvásárhelyi, az er-
délyi, a magyar kóruséneklés sokat köszön-
het” – üdvözölte a szép szecessziós
Kultúrpalota nagytermét megtöltő közönsé-
get a műsorvezető Ávrám Izabella, a Nagy
István Ifjúsági Vegyes Kar tagja. A kórus több
mint 300 egykori dalosából sokan a zenei pá-
lyát, az éneklést vagy a karvezetést választot-
ták életpályául, és mindnyájan büszkén és
hálásan gondolnak egykori karnagyukra, Ko-
vács Andrásra. Az iránta érzett szeretet és el-
kötelezettség olyan erős ma is, hogy az
„örökös Nagy István-osokat” képes a világ
minden tájáról összegyűjteni, ahogy ezúttal
is történt. 

Az ünnepelt életpályáját a Nagy István If-
júsági Vegyes Kar jelenlegi karnagya, Bene-
dek Tibor  Magor, a Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetem Zeneintézetének adjunk-
tusa mutatta be annak a méltatásnak a szöve-
gével, amely a Romániai Magyar
Dalosszövetség 2018-as ünnepi közgyűlésén
hangzott el, amikor Kovács Andrást (post
mortem) életműdíjjal tüntették ki. 

A hit embere volt, nyitott, szerény, elköte-
lezett közösségépítő, népnevelő pedagógus,
aki példaképét, Nagy István karnagyot kö-

vetve lelkiismeretes munkájával mutatott
irányt tanítványainak. Népszerűségét és a tisz-
teletet szakmai tudásával, a gyermekek, ember-
társai  iránti empátiájával nyerte el. Két
évtizeden át Radnótra ingázott, s csak 1990-
ben kerülhetett vissza Marosvásárhelyre, ahol
egymás után alapította a különböző korcso-
portú kórusokat, amelyek közül ötöt is vezé-
nyelt egy időben. Pedagógiai munkássága
csúcspontjaként a Művészeti Egyetem Zenein-
tézetében zenepedagógus hallgatóknak oktatta
a karvezetést, s közben megírta a leendő karna-
gyoknak szánt művét, Gyakorlati tanácsok kar-
vezetőknek, hogy tapasztalatait megossza a
fiatalokkal. Mindvégig tevékeny részt vállalt a
Romániai Magyar Dalosszövetség munkájában.
A szövetségnél  mutatták be a Művelődés című
folyóirat mellékleteként megjelent kottásfüze-
tét (Félre tőlem búbánat), amely 12 erdélyi
magyar népdal feldolgozását tartalmazza. 21
éven át tanítványai és azok családtagjai segít-
ségével szervezte a marosvásárhelyi Bárdos
Lajos – Nagy István Kórusfesztivált. 

Karvezetőként diákjaiban sikerült felkelte-
nie az érdeklődést a közös éneklés iránt, és
megszerettette velük a kórusban való fellé-
pést. Közel 15 évet tanított a Művészeti Lí-
ceumban, ahol két kórust vezetett, az 5-8.
osztályosok Primavera és a középiskolások
Armonia kórusát, amellyel országos tantárgy-
versenyen nyertek első díjat.  

A kórusok sorát a művészeti líceum V-VI.
osztályosainak gyermekkórusa kezdte. Albert
Zsuzsa Katalin karnagy vezetésével, aki az
egykori és a mai Nagy István Vegyes Kar
tagja, öt dalt énekeltek, magyar zeneszerzők
műveit, megérdemelt tetszést aratva a közön-
ség soraiban.  

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
Zeneintézetének Szalman Lóránt énekkara a
mesteri képzésen tanuló hallgatókból áll. Ve-
zetéséről Kovács Andrásnak akkor kellett le-
mondania, amikor a tanügyi törvény előírta,
hogy a felsőoktatásban csak a doktori cím
birtokában lehet tanítani. Könyvével viszont
továbbra is segítséget nyújt a leendő karve-
zetőknek az erdélyi magyar zeneszerzők mű-
veiből válogatott gazdag kottaanyag révén.
Márton Szabolcs vezetésével Heike Beck-
mann-, Ola Gjelio-, Bárdos Lajos-, Csíky
Boldizsár- és Deák-Bárdos György-műveket
adtak elő, „mesterien” különleges zenei él-
ményt nyújtva a hallgatóságnak. 

Karácsonyi koncertek sejtelmes, varázsla-
tos hangulatát idézte emlékezetemben a vár-
templomi Psalmus vegyes kar fellépése,
amelyet jelenleg Bukovinszky Csáki Tünde
lelkész asszony vezet. A néhai Fülöp G.
Dénes lelkipásztor kezdeményezésére meg-
alakult kórus első karnagya Birtalan Judit
volt, Kovács András 2001-től vette át a kórus
vezetését. Irányításával a templomi szolgála-
tok énekei mellett gazdagabb lett a repertoár.
A kórussal egyházi és világi ünnepeken
számtalan bel- és külföldi fellépésük volt.
Példája odaadó munkára sarkallta a kórus
tagjait, akikkel a heti két próba, a fegyelme-
zett gyakorlás családias, vidám hangulatban
meghozta az eredményét. Hozzáértésére, lel-
kiismeretességére ma is hálásan gondolnak a
megfogyatkozott, de szépen éneklő kórus
tagjai. A három Kovács András- és egy Csíky
Boldizsár-műből álló repertoárral egykori
karnagyuk emléke előtt tisztelegtek.

Az emlékhangverseny csúcspontja a Nagy
István Ifjúsági Vegyes Kar fellépése volt. Tör-

ténete valószínűleg ismerős, de azért hadd
emlékeztessük a kevésbé tájékozottakat a
rendszerváltás után történtekre. Az újraindult
magyar tanítóképző iskola lányaival és a főis-
kola nagyobb hallgatóival zenetanáruk, Ko-
vács András szerettette meg az együtt éneklést,
és több magyar jellegű ünnepélyen örvendez-
tették meg előadásukkal a közönséget. Ez nem
tetszett a képző román vezetőinek, és betiltot-
ták a próbákat. A lányok a barátságos, jó
akusztikájú unitárius templomban kaptak he-
lyet, és 1991 őszén iskolákból, egyetemekről
hívtak meg szép hangú legényeket, így az ad-
venti hangversenyen már több mint hetvenen
énekeltek. Az egyre gyarapodó létszámú ve-
gyes kar felvette Nagy István karnagy nevét, s
a rendszeres próbák eredményeként egyre
több meghívást kaptak. 1992 tavaszán szer-
vezték meg az első Bárdos Lajos – Nagy Ist-
ván Kórusfesztivált, amely 2012-ig élt. A
meghívott magyarországi  jeles kórusoktól le-
hetett tanulni, s a kapcsolatok, barátságok
révén, de különösen a Budapesti Bárdos Lajos
Zenei Hetek Alapítványnak és vezetőinek
(Kempelen Tünde, Miskolci Ottó) köszönhe-
tően sokat turnéztak a magyar fővárosban és
vidéken is. Énekeltek három alkalommal
Olaszországban, Németországban és Svájcban
is. Sokan csodálkoztak, hogy a kétbusznyi da-
lossal Kovács András turnéra mert indulni, ő
pedig büszke volt arra, hogy soha nem történt
semmi baj a kiszállások során – hangzott el a
felvezetőben. Benedek Tibor Magor szerint
Kovács András tevékenysége túlmutatott a kó-
rusmozgalom ügyén. „Fő missziója valójában
a lélekmentés volt”, „labilis lelkivilágú kama-
szoknak érzelmi biztonságot adott” azzal,
hogy egy közösséghez tartoztak. „Tudta, hogy
kell a találkozás, az ismerkedés, a közelség, a
mosoly, a közös élmény. Nem csoda, hogy
több házasság született a Nagy István Ifjúsági
Vegyes  Karból. És az élményt, hogy Nagy
István-osok voltak egykor, ma sem lehet elfe-
lejteni. Bár a jobb élet reményében felnőttként
többen elhagyták Erdélyt, a hívó szóra a világ
minden tájáról hazajönnek. Ahogy tették most
is, hogy a megfogyatkozott, de ma is élő kó-
rust erősítsék, és egykori karnagyuk iránti sze-
retetüket és elkötelezettségüket kifejezzék.”

A megmaradt kórus Henry Purcell-korált
énekelt, majd a fiatal felvidéki orgonista, Nagy
István Tantum ergo című művét. Az ünnepi da-
rabot a Nagy István Ifjúsági Vegyes Kar ré-
szére komponálta, amelynek az ősbemutatóját
hallottuk. Zongorán kísért az egykori kórustag,
Móriczi Miklós. Hajdani társaikkal kibővülve,
a kórus Ariel Ramirez  Missa  Criolla című
művét adta elő, szólót énekelt Szerekován
János Nívó- és Lajtha-díjas operaénekes, egy-
kori „Nagy István-os”. Ezt énekelték 2001 ta-
vaszán a kórus jubileumi koncertjén, amit
Kovács András tevékenységük csúcspontja-
ként emlegetett. Ennek állítottak emléket a ja-
nuár 20-i előadással. A kórust hangszeren
Móriczi Miklós, Kardos Ervin, Cseh Csaba,
Nagy-Árkosi Árpád, Hayasi-Kelemen Jácint,
Asztalos Zsolt, Gombócz Avar, Samu Janka
Tímea és Fazakas Attila kísérte. 

A végszóra újabb egykori tagok szaladtak
fel a színpadra, akiknek nem volt lehetőségük
együtt próbálni a többiekkel, de kotta nélkül,
lelkes átlényegüléssel énekelték a vegyes kar
szignóját, Ottavio Pitoni Cantate Domino
című művét, majd Bárdos Lajos Dana-daná-
ját és Birtalan József Félre tőlem búbánatját.
Meghatóan szép volt. Köszönet az élményért. 

Befejezésképpen a támogatóknak szólt a
köszönetet, az Amigo and Intercostnak, Mi-
hály Zsoltnak és a Studium Prospero Alapít-
ványnak, Vasile Cazannak, a Marosvásárhelyi
Állami Filharmónia igazgatójának, Fülöp Tí-
meának, a Kultúrpalota igazgatónőjének és
Nagy Lászlónak, a Bolyai téri unitárius temp-
lom lelkészének. 

A kórusmuzsika varázsa 
Tisztelgés Kovács András karnagy emléke előtt

Bodolai Gyöngyi

Fotó: Bodolai Gyöngyi



ADÁSVÉTEL

BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-107.
(5/2618)

MINDENFÉLE

HŰTŐK javítását vállalom lakásán,
és eladok hűtőket, fagyasztókat ga-
ranciával. Tel. 0722-846-011.
(8/2786-I)

10% KEDVEZMÉNNYEL vállalok
tetőfedést, külső-belső munkát, bármilyen
kisebb javítást. Tel. 0744-227-906, Misi.
(9/2817)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (9/2834)

VÁLLALOK tetőfedést, tetőjavítást,
bádogosmunkát, festést. Tel. 0737-
364-290. (4/2543-I)

VÁLLALOK: tetőkészítést, cserép-
forgatást, ácsmunkát, teraszkészí-
tést, tetőfedést Lindab lemezzel,
csatornakészítést. Nyugdíjasoknak
15% kedvezmény. Tel. 0746-540-008.
(21/2715-I)

VÁLLALOK bádogosmunkát, szemétle-
öntő készítését tömbházaknál, bármilyen
tetőjavítást stb. Tel. 0771-705-441.
(6/2831)

GYORSHITELEK. Tel. 0762-561-
052. (16/2864-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Mély fájdalommal és soha el nem
múló szeretettel gondolok testvé-
remre, HORVÁTH ANDRÁSRA, a
MIF volt építésztechnikusára ha-
lálának 6. évfordulóján.
„…És jött az orkán.
A vén fenyő-Titán recsegve 
dőlt… 
Egy közel-álló átölelte őt.

S most áll tovább,
mint akire végtelen béke vár…
Csak ők tudják ketten: hogy vége
már.

Én Istenem, az idő hogy szalad!
Ma még vagyunk, holnap már
nem leszünk,
múlt és emlék: minden elmarad.

Nyomunkat rendre belepi
rőt lombjával az őszi szél.
S hogy kik voltunk:
maholnap az sem tudja,
aki rólunk beszél.”

(W. A.)
Nővére, Kati. (17/2797)

Fájó szívvel emlékezünk május
25-én TŐKÉS ILONÁRA született
Kiss elvesztésének harmadik év-
fordulóján. Szívünkben örökké
élni fogsz. Mert nagyon szere-
tünk, hiányzol nagyon. Örök ál-
modat őrizze béke, nyugalom.
Szép emlékét őrzi férje, lánya és
szerettei. (8/2816-I)

Hozzád már csak a temetőbe me-
hetünk, virágot Neked csak a sí-
rodra vihetünk. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten őr-
ködjön pihenésed felett. Pihenj
csendesen, legyen békés álmod,
találj odafenn örök boldogságot.
Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk május 26-ára, amikor
egy évvel ezelőtt a kegyetlen
halál elragadta szerettei közül az
élni akaró GEDŐ CSABA 
ANDRÁS dicsőszentmártoni la-
kost, pótolhatatlan űrt hagyva
szerettei lelkében. Drága emlékét
szívünkben őrizzük, amíg élünk!
Szerettei. (4/2829)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a nagyon szeretett édesanya,
rokon, jó barát és szomszéd, 

özv. NAGY GERGELYNÉ 
szül. STRUCSKÓ DALMA 

életének 94. évében, türelemmel
viselt szenvedés után, csende-
sen megpihent. Temetése május
27-én, hétfőn 14 órakor lesz a re-
formátus temetőben. Nyugalma
legyen békés! Emlékét örökre
megőrizzük.
„Csak az hal meg, kit felednek, 

Örökké él, kit igazán szeretnek.”

(Kosztolányi Dezső)
Gyászoló leányai. (3/2872-I)

Egy számunkra kedves lény az
ég felé vette útját.
Szeretettel fogunk  emlékezni 

prof. RUSU MIHAILRA 
aki 74 éves korában az öröklétbe
távozott. 
A Jóisten adja meg az áhított
csendes nyugodalmat neki! Te-
metése május 26-án, vasárnap 14
órakor lesz Gernyeszegen. 

A gyászoló család. (5/2874-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Béres Éva osztályfőnökünk-
nek ÉDESAPJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában. A
nagyernyei iskola VIII. osz-
tálya. (2/2871)

Megrendülten értesültünk
Kacsó Kölcze Kata kolléganőnk
szeretett NAGYTATÁJÁNAK el-
hunytáról. Együtt- érzünk kol-
léganőnkkel, és fájdalmában
osztozva kívánunk vigaszta-
lódást a gyászoló család-
nak. A Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház közössége.
(sz.-I)
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A marosvásárhelyi székhelyű INRECO ÉPÍTŐIPARI MAGÁN-
CÉG NEHÉZGÉPKEZELŐT (betanítását vállaljuk), valamint AU-
TÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT alkalmaz. Az önéletrajzokat az
inreco@inreco.ro e-mail-címre vagy a 0365/430-151-es faxszámra
várják. Érdeklődni a 0365/430-150-es telefonszámon lehet. (63699-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz PÉKEKET, PÉKSÜTEMÉNY-KÉ-
SZÍTŐKET és SOFŐRÖKET 8 órás munkaprogrammal, előnyös
munkabérrel + étkezési jegyek. Tel. 0744-403-114. (21264)
ALKALMAZUNK TAKARÍTÓNŐT. Előnyös munkabér, étkezési
jegyek. Tel. 0741-215-738. (21264)
VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT alkalmaz. Tel. 0734-123-877.
(21268-I)
ALKALMAZUNK stabil munkahelyet óhajtó személyeket RAKTÁ-
ROSI állás betöltésére. Ajánlatunk: munkaszerződés meghatározatlan
időre, fix fizetés, teljesítményarányos bónuszok és étkezési jegyek.
Munkaprogram: hétfőtől péntekig 10-19 óra között. Feltétel: számí-
tógép-kezelési ismeret. Az érdekeltek küldjék el önéletrajzukat a
https://www.renania.ro/cariere/ honlapra, vagy hívjanak a 0372-759-
230-as telefonszámon. (sz.)
ALKALMAZUNK SZITANYOMAT-KÉSZÍTŐT. Az állás leírása:
feldolgozza a vizuális információkat számítógépen, a képet pedig ki-
nyomtatja papírra, műanyagra vagy textilanyagra; sablonok készítése;
a nyomtatás előkészítése és elvégzése; a nyomtatott anyagok tárolása,
csomagolása és előkészítése szállításra; információs támogatást nyújt
az ügyfeleknek és az értékesítési osztálynak; a rendelések követése.
Követelmények: legalább egy év szakmai tapasztalat, számítógép-ke-
zelési ismeret (Corel Draw előnyt jelent), középfokú végzettség, fe-
lelősségteljes, rendszerető, a részletekre is figyelő, kreatív, tanulni és
a szakmában fejlődni akaró személy. Várjuk önéletrajzukat a cég hon-
lapjának álláshirdető oldalára: https://www.renania.ro/cariere/, vagy
a cég székhelyén – Marosvásárhely, Bodoni (Budiului) utca 68. szám.
Tel. 0265/264-656. (sz.)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban 
megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2019. május 24-i 1336-os számú rendelete értelmében

rendes ülésre hívják össze a marosvásárhelyi tanácsot 2019. május 30-án, csütörtökön 14
órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a

45-ös terembe, a következő
napirenddel:

1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város polgármesteri szakapparátusa szervezési és működési
szabályzatának frissítéséről. 

2. Határozattervezet a támogatási kérelem jóváhagyásáról a rendszeres rögzítés érdekében Marosvásárhely
közigazgatási-területi egységben található kataszteri területekre vonatkozóan, és az országos kataszter- és telek-
könyvprogram keretében a támogatási szerződés megkötése. 

3. Határozattervezet az 55/2019-es számú helyi tanácsi határozatban elfogadott, Marosvásárhely megyei jogú
város magántulajdonát képező legelőkre vonatkozó legeltetési szabályzat módosításáról és kiegészítéséről.

4. Határozattervezet az átlagos havi ellátás értékének elfogadásáról a 2019-2020-as tanévben a bölcsődés gye-
rekekre vonatkozóan. 

5. Határozattervezet a helyi tanácsi határozatok egyes szabályzatainak kiegészítéséről, amelyekben meghatá-
rozták bizonyos kereskedelmi tevékenységek, szolgáltatások és közélelmezés működési engedélyeztetésének fel-
tételeit Marosvásárhely megyei jogú város területén. 

6. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról nem lakóhelyiségekre vonatkozóan,
valamint egy város tulajdonát képező helyiség odaítéléséről.

7. Határozattervezet a fiataloknak szóló nonprofit tevékenységeket illetően „Marosvásárhely támogatja a fi-
atalokat” program keretében benyújtandó projekteket kiértékelő, kiválogató és elbíráló bizottság összetételének
jóváhagyásáról. 

8. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek anyagi támogatásának jóváhagyásáról a 2019-
es évre, a 82/2001-es kormányrendelet és az 1470/2002-es kormányhatározat értelmében. 

9. Határozattervezet a 98/2019.04.23-i helyi tanácsi határozat mellékletének (Összesítő) módosításáról, amely
arra vonatkozik, hogy a 2019. év I. fél éve során bizonyos sporttevékenységek, -programok, -projektek megva-
lósítására mekkora nem visszatérítendő támogatást ítéltek meg Marosvásárhely  helyi költségvetéséből.

10. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról a „Térségi városrendezési terv (PUZ) –
szabályozás meghatározása családi ház építéséhez”, Kishegyszőlő utca szám nélkül, a helyi vonatkozású város-
rendezési szabályozással. Kezdeményező – tulajdonos – haszonélvező: Dragotă Tănase és Dragotă Ana.

11. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Szotyori József utcában (szám nélkül) található 2675 négyzet-
méteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Kiss Domokostól.

12. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Constandin Hagi Stoian utcában található 885 négyzetméteres
telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Marton Józseftől, Balogh Annamáriától és Ba-
logh Ödön Máriótól.

13. Határozattervezet a jó gazdálkodásra, a tisztaságra, a higiéniai szabályok betartására és Marosvásárhely
megyei jogú város megszépítésére vonatkozó bizonyos intézkedések meghozataláról. 

14. Határozattervezet arról, hogy Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába megvásárolják a Méhész
utca és a Segesvári út közötti telket. 

15. Határozattervezet arról, hogy a helyi költségvetésből valutában finanszírozzák a 2019. június 3-6. között
a  Budapest XI. kerületébe utazó marosvásárhelyi küldöttség járandóságát. 

16. Határozattervezet a Műszaki Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások 2020-ra vonatkozó ellenértékének
jóváhagyásáról. 

17. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról és helyi érdekeltségű közhasznúvá nyilvá-
nításáról a „Megvalósíthatósági tanulmány az 1918. December 1. út és a Jeddi út közötti bekötőutcára vonatko-
zóan” célberuházás esetében.

18. Határozattervezet a Pro urbe kitüntetés odaítéléséről Erdélyi Lajos újságírónak és fotóművésznek. 
19. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók frissítésének jóváhagyásáról  a „Városi park (Liget), at-

létikai központ és stadion felújítása” megvalósíthatósági tanulmányra vonatkozóan. 
20. Határozattervezet a mozitevékenységre vonatkozó társulási szerződés megkötésének jóváhagyásáról.
21. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók jóváhagyásáról „A Városi parkban (Ligetben) található

teniszpályák befedési munkálatai, tanulmányok és tervek” megvalósíthatósági tanulmány szerint. 
22. Határozattervezet a célszerűségi tanulmány jóváhagyásáról a Marosvásárhely megyei jogú város közvilá-

gítási szolgáltatásának kezelési módozatára vonatkozóan. 
23. Határozattervezet a 2018.10.25-i 307-es helyi tanácsi határozat módosításáról, az elnevezésekről és módo-

sításukról döntő szakbizottság összetételét illetően. 
24. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról szóló határozattervezet fenntartásáról

a „Térségi városrendezési terv (PUZ) –  övezet átminősítése lakások építéséhez” célberuházásra vonatkozóan,
Nagyerdő utca szám nélkül, a helyi vonatkozású városrendészeti szabályozással, tulajdonos-haszonélvező: Mango
Kft. és Energovert Prod Com Kft.

25. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció jóváhagyásáról a „Részletes városrendezési terv (PUD)
– elhelyezési tanulmány két családi ház építéséhez” célberuházásra vonatkozóan, Éden utca 30. szám. Kezde-
ményező: Trif Daniela-Nicoleta.

26. Határozattervezet a marosvásárhelyi Ion Vlasiu Szakképző Líceum ügykezelési jogának megvonásáról a
marosvásárhelyi volt Emil Dandea Szakképző Líceum felett, Dózsa György út 250. szám és az A1.1 és A1.3 épület
ügykezelési jogának átadása – azonosítószám 130476 Marosvásárhely – a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudo-
mányegyetem részére.

27. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a D.A.L.I. elemeket tartalmazó megvalósít-
hatósági tanulmány szerint a „Mihai Viteazu általános iskola felújítása és manzárdosítása, Munka utca 17. szám,
Marosvásárhely” célberuházásra vonatkozóan.

28. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Hints Ottó utcában (szám nélkül) található 34 négyzetméteres
telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Conţiu Claudiu Cosmintól és feleségétől, Conţiu
Corinától.

29. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Horea utca 23. szám alatt található ingatlan megvásárlásáról
Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonába. 

30. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város köz- vagy magánterületén elhagyott, ismeretlen
tulajdonú, valamint szabálytalanul parkoló gépkocsik elszállítására, tárolására és kibocsátására  vonatkozó sza-
bályzat jóváhagyásáról.

31. Határozattervezet a Marosvásárhely területén, a Meggyesfalvi lakónegyedben található  parkolóhelyek
szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról. 

32. Határozattervezet arról, hogy Marosvásárhely megyei jogú város területén tilos a 3,5 tonna összsúlyú és
5,15 méter hosszú járművek  állomásozása. 

33. Határozattervezet a prioritási sorrend jóváhagyásáról az ANL-lakások odaítélése érdekében rezidens or-
vosok és fiatal egészségügyi dolgozók számára, bérbeadás céljával, Marosvásárhely, Gh. Marinescu utca 21. szám.

34. Határozattervezet a város tulajdonát képező Decebal utca 8. szám alatti helyiségek jogi besorolásának
megváltoztatásáról.

35. Határozattervezet a helyi közszállítási szolgáltatás díjainak meghatározásáról, kiigazításáról és módosítá-
sáról, valamint a nyugdíjasoknak, a fogyatékkal élőknek, a volt politikai foglyoknak, a háborús veteránoknak,
az 1989-es forradalmároknak, a diákoknak és egyetemistáknak nyújtott utazási jegyek rendezésének módjáról.

36. Határozattervezet egy visszatérítendő belföldi/külföldi támogatás leszerződésének jóváhagyásáról bizonyos
helyi érdekeltségű beruházások megvalósítása érdekében. 

37. Határozattervezet az „Útmutató a marosvásárhelyi védett történelmi övezetekben található ingatlanok
homlokzatának felújításához”  kidolgozásáról. 

38. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város helyi költségvetéséből finanszírozott nem vissza-
térítendő támogatási program jóváhagyásáról Marosvásárhelyen taxiszolgáltatásra szánt, 100%-ban elektromos
meghajtású  és benzin/elekromos hibrid meghajtású új gépkocsik beszerzéséhez. 

39. Határozattervezet az illeték megszüntetéséről a taxiszolgáltatási engedély esetében a 100%-ban elektromos
meghajtású gépkocsikra, és az illeték csökkentéséről a benzin/elektromos hibrid meghajtású gépkocsik esetében.

40. Határozattervezet anyagi támogatás nyújtásáról a marosvásárhelyi lakcímmel rendelkező állapotos nőknek
a gyógyszerek és az egészségügyi szolgáltatások kifizetésére, amely a Materna Marosvásárhely utalvány (voucher)
nevet viseli.

41. Határozattervezet anyagi támogatás nyújtásáról a marosvásárhelyi állandó lakhellyel rendelkező meddő
pároknak, akik orvosi javallattal rendelkeznek az in-vitro megtermékenyítési eljárás elvégzéséhez – FIV – Esély
a meddő pároknak.

Dr. Dorin Florea polgármester

Áloméj a marosvásárhelyi
állatkertben

A marosvásárhelyi az egyetlen állatkert az országban,
amely három éve egy-egy varázslatos éjszakára is meg-

nyitja kapuit. Június 7-én 18 órától az állatkert a fogyatékkal élő
gyermekeket és családjukat látja vendégül, akiknek különleges
pillanatokban lehet részük kedvenc állataik társaságában. 

Az Áloméj az állatkertben egy nemzetközi projekt,  a rotter-
dami állatkert indította el 1996-ban, és  a világ minden tájáról 289
vadaspark csatlakozott, közöttük a nemzetközileg elismert ma-
rosvásárhelyi állatkert is. 

– Ez a fogyatékkal élő gyermekeknek szóló tevékenység Maros-
vásárhelyen nagyszerűen működik, évről évre több mint 150-en
vesznek részt rajta. Számunkra nagy öröm, hogy ilyen pillanatok-
ban együtt lehetünk. Mindannyian tisztában vagyunk az állatok-
nak a gyermekek életére gyakorolt jótékony hatásával, ezért
bátorítok mindenkit, hogy máskor is látogassanak el az állat-
kertbe – nyilatkozta Claudiu Maior, Marosvásárhely polgármes-
terének tanácsosa.

– Mi több, felkérjük a gyermekeket, hogy hozzák el az állat-
kertbe a sérült személyek élethelyzeteit bemutató, erősségeiket és
értékeiket tükröző rajzaikat.

A programra június 5-éig lehet feliratkozni a marosvásárhelyi
állatkertben, ahol a rajzokat is le lehet adni.

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal belföldi 
és nemzetközi kapcsolatok osztálya  

A Surub Trade Kft. dinamikusan fejlődő nagykereskedelmi üz-
letágába keres 

raktári munkatársat

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

Elvárásaink: 
– a román nyelv 

alapfokú ismerete 
– legalább 8 osztály
– figyelmesség
– megbízhatóság
– pontosság

Amit nyújtunk:
– kiemelkedő bérezés 
– munkaprogram: H-P, 8-17
– dinamikus, lendületes 

csapatban való munkavégzés
– stabil háttér, hosszú távú 

perspektíva 


