
Közel húsz gyermek ismerkedett játékosan a huszadik szá-
zadi festészet színeivel, formáival a Maros Megyei Múzeum 
Művészeti Osztályának Kis avantgardisták című, szerda délelőtti 
foglalkozásán. A Kultúrpalotával idén első alkalommal bővült 
a megyei múzeum nevelő jellegű, vakációs gyermekprogram-
jainak helyszíne, így a természettudományi részlegen évek 
óta júliusi péntekeken tartott tevékenységek mellett a hét 
harmadik délelőttjén is akadt – és jövő héten is lesz –  
látni-, tanulnivaló az erre fogékony kisiskolásoknak. 

Amint arról korábban lapunkban is hírt adtunk, június utolsó hetében 
már sor került egy ötnapos múzeumpedagógiai programra a palotában, 
akkor egyebek mellett magáról a műemlék épületről, a Tükörteremről és 
a nagyteremben álló orgonáról tudhattak meg érdekességeket a résztve-
vők. A tevékenységek kínálatában szecessziós kézírás és számos kvízjá-
ték is szerepelt, illetve a Kultúrpalota gipszből öntött, miniatűr mását is 
hazavihették a gyerekek. 

A júliusi szerda délelőttök hasonló élményeket kínáltak, a résztvevők-
nek újra lehetőségük volt felfedezni a Kultúrpalotát, egy meseláncba 
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Elsősegélynyújtó 
és ivóvíz- 
ellátó pontok  
Országszerte 923 elsősegélynyújtó és 
ivóvízellátó pontot állítottak fel a káni-
kula hatásainak enyhítésére – jelen-
tette be pénteken Raed Arafat, a 
katasztrófavédelmi főosztály vezetője. 
Arról is tájékoztatott, hogy az ország 
különböző vidékein összesen 1207 
hektáron égett le a növényzet egy nap 
alatt. 
____________2.  
Világsztárok 
Vásárhelyen 
 Az augusztus 9-e és 14-e között sorra 
kerülő szemle az eddigi években is vi-
lágszerte ismert művészeket csábított 
Marosvásárhelyre, és ez az idén sin-
csen másként: az ez évi, 17. alkalom-
mal megszervezett fesztivál két fő 
meghívottja a világsztár Al Di Meola 
(AEÁ) és Jon Gomm (Anglia). 
____________3. 

Élénk vita 
a kisebbségi 
törvényről 
Élénk vita bontakozott ki az RMDSZ 
és az EMNP politikusai között csütör-
tökön Tusnádfürdőn, a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Diáktábor-
ban (Tusványos) a parlamentbe 2005-
ben beterjesztett, de el azóta sem 
fogadott kisebbségi törvény kapcsán.  
____________7. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Vakációs program a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 

Kis „avantgardisták” délelőttje 

FORDUL A KOCKA



bekapcsolódva pedig közös fest-
ményt készíthettek. A legutóbbi, 
Kis avantgardisták című foglalko-
zás egy kilenc kérdésből álló kvíz-
játékkal indult, amelyben az apró 
részletek megfigyelésén volt töb-
bek között a hangsúly, például – a 
harmadik emeleti múzeumpedagó-
giai termekben kiállított műalkotá-
sokat alaposan szemügyre véve – 
egy megadott szót kellett megtalál-
niuk a gyerekeknek. Ezt követően 
egy Ion Ţuculescu- és egy Ştefan 

Luchian-festmény alapján művész-
kedhettek, lemásolva, csak részben 
követve vagy egészen újragon-
dolva az alkotást – tudtuk meg 
Farkas Noémitől, a magyar nyelvű 
tevékenységek programirányítójá-
tól. A koordinátor azt is elárulta, 
hogy a jövő szerdai, Tegyük vissza 
a ló lábát a helyére! című foglal-
kozás a második emeleti múzeum-
pedagógiai teremben puzzle- 
ozással indul, a gyerekek híres 
festmények reprodukcióit rakhat-
ják ki különböző technikákkal. Ezt 
a tevékenységet egyébként múlt 

szerdán négy, Magyarországról ér-
kezett testvér – a 9 éves Dani és a 
vele egyidős Villő, valamint a 14 
éves Kincső és a 16 éves Ábel – 
már kipróbálta. Kincsőtől megtud-
tuk, hogy rokoni szálak kötik őket 
Marosvásárhelyhez, nem először 
vannak itt, a Kultúrpalotában azon-
ban most jártak első alkalommal.  

Az utolsó júliusi szerdai tevé-
kenységre – ahogy a korábbiakra is 
– a 0726-600-565-os telefonszá-
mon, illetve az educatie@muzeul-
mures.ro e-mail-címen lehet 
előzetesen bejelentkezni. 

Ma LENKE, holnap KINGA 
és KINCSŐ napja. 
KINGA: a germán eredetű Kuni-
gunda női név régi magyar formája.  
KINCSŐ: Jókai Mór alkotása A jövő 
század regénye című művében, bár 
ott helynévként szerepel, a 20. szá-
zadban vált női névvé.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. július 22.

1 EUR 4,9324
1 USD 4,8564

100 HUF 1,2382
1 g ARANY 269,1964

 

IDŐJÁRÁS 
Kánikula 
Hőmérséklet: 
max. 36 0C 
min.  15 0C

Fotó: Nagy Tibor

23., szombat 
A Nap kel  

5 óra 52 perckor,  
lenyugszik  

21 óra 5 perckor.  
Az év 204. napja,  

hátravan 161 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

Országszerte 923 elsősegély-
nyújtó és ivóvízellátó pontot állítot-
tak fel a kánikula hatásainak 
enyhítésére – jelentette be pénteken 
Raed Arafat, a katasztrófavédelmi 
főosztály vezetője. Arról is tájékoz-
tatott, hogy az ország különböző vi-
dékein összesen 1207 hektáron 
égett le a növényzet egy nap alatt. 

Arafat a prefektusokkal és Nico-
lae Ciucă miniszterelnökkel tartott 
megbeszélésen ismertette a szélső-
ségesen meleg időjárás következ-
ményeinek mérséklését célzó 
intézkedéseket. 

Tájékoztatása szerint csütörtökön 
923 fedezéket állítottak fel, ahol el-
sősegélyt nyújtanak és ingyen ivó-
vizet biztosítanak az embereknek; 
eddig 226 személy szorult segít-
ségre a kánikula miatt, hármat kö-
zülük kórházba kellett szállítani. A 
katasztrófavédelmi felügyelőségek 
és a helyi hatóságok öntözésre és ál-

latok itatására alkalmas vizet szállí-
tanak az aszály sújtotta települé-
sekre. 

Zajlik a lakosság tájékoztatása a 
tűzgyújtás és tarlóégetés veszélyei-
ről, a tűzoltók és önkéntesek járőr-
szolgálatot teljesítenek a falvakban, 
és hangosbemondón figyelmeztetik 
az embereket a szélsőséges időjárás 
veszélyeire. 54 ellenőrzést tartottak, 
tűzgyújtás miatt 238 bírságot róttak 
ki 74.800 lej értékben, 162 esetben 
figyelmeztetést adtak ki. 

„Tegnap az ország különböző ré-
szein 1207 hektárnyi leégett terüle-
tet regisztráltak” – közölte Arafat. 

Iaşi megyében 50 hektáron kiter-
jedő tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 
az égő mezőn egy 74 éves férfi 
megégett holttestét találták meg. A 
tarlóégetés emberek megsérülésé-
hez, halálához vezethet – figyel-
meztetett a katasztrófavédelem 
vezetője. (Agerpres) 

Elsősegélynyújtó és ivóvíz- 
ellátó pontok országszerte 

Jövő hét elején indul az első al-
kalommal szervezett Herkules 
program, amelynek célja a gyer-
mekek sportolásra való ösztön-
zése, és amely különböző 
sportágakban kínál ingyenes beve-
zető alkalmakat a 6–14 éves tanu-
lók számára az ország minden 
részében. A program a Sportmi-
nisztérium kezdeményezése, 32 
megye és Bukarest helyi sportigaz-
gatóságain keresztül valósul meg 
július 25-e és augusztus 19-e kö-
zött, azonban a jövőben szeretnék 
állandósítani a programot az isko-
lai szünidőkben. 

„Ennek a projektnek az ötlete 
nem most született meg, már man-
dátumom kezdete óta dolgozom 
rajta, ez volt az egyik fő célkitűzé-
sem, és örülök, hogy egy olyan idő-
szakban valósul meg, amikor egész 
Románia, az átlagpolgároktól a 
kormányig, nyitott a sportra. A kö-
zelmúlt sporteseményei, sportoló-
ink kiváló teljesítménye több 
világszintű eseményen tökéletes 
keretet teremtettek egy olyan prog-
ram elindításához, amelyet minél 
hosszabb életűvé szeretnék tenni. A 
mozgás, az aktív és egészséges 
életmód, a gyermekek sportra és 
mozgásra való nevelése mind 
ahhoz járulnak hozzá, hogy egy 
egészségesebb, erősebb és sikere-
sebb országunk legyen. Minden 
gyermek lehet egy kis Herkules! 
Gyertek sportolni!” – nyilatkozta 
Novák Eduárd sportminiszter. 

A Herkules projekt fő célkitűzé-
sei: az intézményes keretek között 

sportoló gyermekek számának nö-
velése; a hátrányos helyzetű vagy 
fogyatékkal élő gyerekek sportte-
vékenységekben való részvételé-
nek növelése; a gyermekeknek 
szánt sportrendezvények számának 
növelése megyei szinten; az ön-
kéntes tevékenységek ösztönzése a 
helyi sportstruktúrák támogatásá-
nak és népszerűsítésének érdeké-
ben; a sport fontosságának 
tudatosítása és a sportolási lehető-
ségeknek a népszerűsítése minél 
szélesebb körben; az utánpótlás-
nevelés erősítése. 

A program keretén belül a diá-
koknak egy felejthetetlen hétben 
lehet részük, amikor olyan sport-
ágakba nyerhetnek betekintést, 
mint a rögbi, vívás, atlétika, úszás, 
kosárlabda, művészi és ritmikus 
gimnasztika, íjászat, karate, tollas-
labda, asztalitenisz, kézilabda, 
harcművészetek, tájékozódási 
futás, kerékpározás, triatlon, sport-
tánc, kajak-kenu, röplabda, tenisz, 
jégkorong, cselgáncs, görkorcso-
lya, birkózás, futball és minifoci, 
baseball, ITF taekwondo és sakk. 

A bevezető tanfolyamokat több 
mint 160 tapasztalattal rendelkező 
helyi edző fogja tartani négy, egy-
hetes sorozatban, így a gyerekek-
nek lehetőségük lesz arra, hogy 
többféle sportot is kipróbáljanak. A 
sportágak, amelyeket a gyerekek 
kipróbálhatnak, megyénként vál-
toznak, a helyi szinten rendelke-
zésre álló humánerőforrás és 
sportlétesítmények függvényében. 
Minden hasznos információ – 

sportágak, helyszínek, edzők, re-
gisztráció – a proiectulhercules.ro 
weboldalon érhető el. 

A szervezők remélik, hogy a be-
mutató tanfolyamokra jelentkező 
és azokon részt vevő gyerekek je-
lentős része tovább folytatja a fel-
fedezett sportágak gyakorlását, és 
a helyi klubokhoz csatlakozva to-
vábbi eredményekért dolgozik 
majd komolyabb szinten. 

A projekt zökkenőmentes mű-
ködéséhez és szervezéséhez szük-
séges anyagi forrásokat a 
Sportminisztérium biztosítja az 
alárendelt igazgatóságoknak. A 
projektben továbbá több helyi in-
tézmény is együttműködik a sport-
igazgatóságokkal. 

Bukarest mellett a Herkules pro-
jektet idén nyáron többek közt 
Maros megyében is lebonyolítják. 

A jövőben a gyermekek sporto-
lással való megismertetését célzó 
program állandóvá válik. A Herku-
les projekt sporttevékenységei egy 
speciális naptár szerint zajlanak 
majd, amelyet a tevékenység hely-
színének, az évszaknak és a rendel-
kezésre álló infrastruktúrának 
megfelelően alakítanak ki. 

A Herkules projektre évente ki-
osztott költségvetés optimális ke-
retet biztosít a megyei/bukaresti 
önkormányzatokhoz tartozó sport-
intézményeknek a 6 és 14 év kö-
zötti gyermekek számára 
szervezett bevezető sporttanfolya-
mok szervezéséhez az összes isko-
lai szünidőben. (RMDSZ- 
tájékoztató) 

Közelebb vinni a gyerekeket a sporthoz –  
ez az újonnan induló Herkules program célja  

Júliusban a vártnál nagyobb 
mértékben csökkent, és zsu-
gorodni kezdett az euróöve-
zet gazdasági teljesítménye a 
londoni S&P Global gazdaság-
kutató intézet beszerzésime-
nedzserek között végzett 
felmérésének pénteken publi-
kált előzetes adatai alapján. 

Az S&P Global feldolgozóipari 
és szolgálatóipari adatokat is magá-
ban foglaló kompozit beszerzési-
menedzser-indexének (BMI) júliusi 
előzetes értéke az euróövezetre vo-
natkozóan 49,4 pontra csökkent a 
júniusi 52,0 pontról, jóval az 51,0 
pontos piaci várakozások alatt.  

A BMI 50 pont feletti értéke a 
vizsgált gazdasági tevékenység tel-
jesítményének növekedését, 50 
pont alatti értéke pedig zsugorodá-
sát jelzi. Júliusban az euróövezet 
gazdasági teljesítménye 2021 feb-
ruárja óta az első alkalommal csök-
kent. 

A kompozit index összetevői 
közül a feldolgozóipari BMI 49,6 
pontra csökkent a júniusi 52,1 pont-

ról, a szolgáltatóipari pedig 50,6 
pontra 53,0 pontról. A feldolgozó-
ipari BMI 25 hónapja, a szolgálta-
tóipari pedig 15 hónapja a 
legalacsonyabb értéket érte el júli-
usban. 

Az euróövezetben mind a terme-
lés, mind a megrendelések beérke-
zése a 2021 eleji járványvédelmi 
zárlat óta az első alkalommal csök-
kent, miközben a világjárvány 
során felgyülemlett és a kilábalás 
közepette növekedésnek indult ke-
resletet már felemésztette az inflá-
ció, a megélhetési költségek 
növekedése. 

Ugyanakkor az új munkahelyek 
számának növekedési üteme már a 
második hónapja mérséklődött, és 
15 hónapja a leglassúbb szintet érte 
el. A vállalkozások a kereslet gyen-
gülése miatt ugyanis elkezdték visz-
szafogni a munkaerő-felvételt. Az 
infláció is magas maradt, bár las-
sult. Eközben az üzleti várakozások 
az idei évre vonatkozóan 2020 má-
jusa óta a legalacsonyabb szintre 
estek vissza. (MTI) 

Csökken az euróövezet 
gazdasági teljesítménye 

Kis „avantgardisták” délelőttje 
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Amint arról korábban is hírt adtunk, 
ez évben is megszervezik az elmúlt 
szinte két évtized alatt Marosvásár-
hely egyik legrangosabb zeneművé-
szeti szemléjévé vált Harmonia Cordis 
Nemzetközi Gitárfesztivál. Az augusztus 
9-e és 14-e között sorra kerülő 
szemle az eddigi években is világ-
szerte ismert művészeket csábított 
Marosvásárhelyre, és ez az idén sin-
csen másként: az ez évi, 17. alkalom-
mal megszervezett fesztivál két fő 
meghívottja a világsztár Al Di Meola 
(AEÁ) és Jon Gomm (Anglia). 

A rendezvény főbb programjai a város kü-
lönböző pontjain zajlanak, a koncertekre a 
Kultúrpalotában és a várban, a workshopokra 
és versenyekre a Kultúrpalotában, a mester-
kurzusokra a Művészeti Egyetemen kerül sor. 

Marosvásárhelyhez hasonlóan Székelyud-
varhelyen a művelődési ház koncerttermében 
is változatos koncerteket hallgathatnak meg 
az érdeklődők, hiszen a fesztivál párhuzamo-
san zajlik a két városban, és a szemle talán 
legnemesebb tradíciójához híven, a széles 
körű közönség megnyerése érdekében a szer-
vezők ez évben is ingyen belépést biztosíta-
nak minden érdeklődőnek. 

Az idei fesztivál díszvendége a világhírű 
Al Di Meola (AEÁ) és Jon Gomm (Anglia). 
A fesztivál koncertprogramját, valamint a fel-
lépők rövid ismertetőjét az alábbiakban ol-
vashatják. 

Első nap, augusztus 9. 19–21 óra – kon- 
certek, Kultúrpalota: Cassie Martin, Antal 
Pusztai Jazz Band, Trio Cavalcade.  

Második nap, augusztus 10. 10–13 óra, 
Kultúrpalota – a Harmonia Cordis nemzet-
közi gitárverseny döntője (no age limit kate-
gória). 19–21 óra – koncertek, Kultúrpalota: 
Sándor Papp, Duo Celeste, Venti Chiavi Gu-
itar Trio, Duo Bandini – Chiacchiaretta. 

Harmadik nap, augusztus 11. 19–21 óra 
– koncertek, Kultúrpalota: Nino D’Amico, 
Cristina Galietto, András Csáki, Duo Melis.  

Negyedik nap, augusztus 12. 19–21 óra 
– koncertek, vár: Ovidiu Pintilie, Péter Girán, 
Antoine Boyer & Samuelito. 

Ötödik nap, augusztus 13. 19–21 óra – 
koncertek, marosvásárhelyi vár: Florian Bab-
ţan-Varga, Alexandr Misko & Dmitriy Topo-
rov, Jon Gomm. 

Hatodik nap, augusztus 14. 19–21 óra – 
koncertek, marosvásárhelyi vár: Álvaro Tos-
cano, Beke István Ferenc, Al Di Meola. 

Augusztus 9. 
Cassie Martin (Fr) ötévesen kezdett el gi-

tározni, eleinte a d’Orléans Konzervatórium-
ban, majd 2015-től Párizsban tanult. 
Kilencéves korától számos nemzetközi ver-
seny díjazottja, egyebek mellett a Párizsi Gi-
tárfesztivál versenyének első díját nyerte el 
2018-ban, és ezáltal belekerült az Eurostrings 
Young Stars programba.  

Pusztai Antal (Hu) 1978-ban született 
Győrben. Napjaink egyik legtehetségesebb 
klasszikus és dzsesszgitárosa. Tanulmányait 
Frankfurtban, majd Bécsben folytatta. Nép-
szerű személyisége a dzessz- és a klasszikus 
gitár világának, koncertezett Európa-szerte, 
Dél-Koreában és Kolumbiában is. 

Trio Cavalcade (Fr). A 6 éves kora óta gi-
tározó Mathias Duplessy autodidakta zenész 
2011-ben találkozott Jérémy Jouve-val, aki 

nagyon hamar a legismertebb nemzetközi 
szólisták által játszott gitárdarabjainak nagy-
követe lett. A Trio Cavalcade ötlete a névadó 
album felvétele után született meg, amelyen 
Jérémy Jouve játssza Mathias klasszikus gi-
tárra írt összes művét. A két gitáros együtt ver 
hidat a klasszikus és a világzene között  
Stéphane Édouard ütőhangszeres kíséretével. 
Jouve klasszikus gitáros, Édouard ütőhang-
szeres és Duplessy, aki gitáros, énekes, mon-
gol csellós és fuvolista, ezúttal is egy 
különleges koncertet kínál. Mathias Duplessy 
darabjait a spanyol, brazil, indiai zene és 
olyan zeneszerzők ihletik, mint Maurice 
Ravel és Egberto Gismonti. 

Augusztus 10. 
Papp Sándor (Hu). Papp Sándor (1965) 

zenei tanulmányait Debrecenben kezdte, 
majd a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szak-
középiskolába nyert felvételt. Felsőfokú ta-
nulmányait a Pozsonyi Zeneakadémián 
folytatta, ott szerezte művésztanári diplomá-
ját is. 1990-ben bejutott a Párizsi Gitárver-
seny döntőjébe. Számos kurzuson vett részt, 
rendszeresen koncertezik és kurzusokat tart 
hazájában és külföldön. Gitárversenyek ma-
gyarországi bemutatói fűződnek a nevéhez. 
Eddig négy CD-t jelentetett meg. A Gyön-
gyösi Nemzetközi Gitárfesztivál művészeti 
vezetője, a Debreceni Gitárkvartett alapítója. 
Előadói doktorátusát 2007-ben szerezte a Po-
zsonyi Zeneakadémián. Jelenleg a Miskolci 
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Inté-
zete és a Bartók Béla Zeneművészeti Szak-
középiskola gitártanára. 

Duo Celeste (Ro). Tudor Gliga és Orosz 
Dávid a Marosvásárhelyi Művészeti Líceum-

ban tanult klasszikus gitár szakon, tanulmá-
nyaikat a kolozsvári Gheorghe Dima Zenea-
kadámián folytatták. Jelenleg Tudor a 
Gheorghe Dima Zeneakadémia doktori isko-
lájának hallgatója és tanára, Dávid a maros-
vásárhelyi Művészeti Líceum tanára. A 
közönség hallhatta őket közös színpadon 
koncertezni Al Di Meolával és Tommy Em-
manuellel. A duó számos országos és nem-
zetközi verseny győztese, többek között elsők 
lettek a Transilvania Nemzetközi Gitárfeszti-
vál kamarazene-versenyen.  

Venti Chiavi Guitar Trio (Hu). A triót 
2014-ben alapította a Pécsi Tudományegye-
tem Művészeti Karának három hallgatója: 
Ritter Zsófia, Kormos Balázs és Tóth Álmos. 
Céljuk bővíteni a klasszikusgitár-trió-reper-
toárt, ezért számos átiratot készítenek és ját-
szanak. Sok sikeres koncertjük volt 
különböző zenei fesztiválokon és koncertter-
mekben Európában és az Egyesült Államok-
ban. Első lemezük 2018-ban jelent meg Venti 
Momenti címmel. 

Duo Bandini – Chiacchiaretta (It). A Gi-
ampaolo Bandini – Cesare Chiacchiaretta 
Duo gitáron és bandoneonon játszik. 2002-
ben alakultak, és argentin zenét játszanak az 
országra legjellemzőbb hangszereken. Hamar 
a nemzetközi koncertkör fontos tagjává vál-
tak, és a világ leghíresebb és legrangosabb 
fesztiváljain és színházaiban léptek fel, szá-
mos rangos díj birtokosai. Az első CD-jük, a 
Hombres de Tango több mint tízezer példány-
ban kelt el, híres rádió- és tévécsatornák köz-
vetítették dalaikat. A leghíresebb 
akadémiákon, egyetemeken tanítanak. 

SZERKESZTI: 
KAÁLI NAGY BOTOND 
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Al Di Meola 

Jon Gomm
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Augusztus 11. 
Nino D’amico (It) Ottavioanóban, Olasz-

országban született 1997-ben. 12 évesen kez-
dett el gitározni az édesapjával. A Eurostrings 
program ösztöndíjával eljutott Marosvásár-

helyre, ahol részt vett a Harmonia Cordis 
Nemzetközi Gitárfesztivál versenyén 2019-
ben, és első díjat nyert. 

Cristina Galietto (It) Nápolyban született, 
7 éves korában kezdett gitározni. Tanulmá-
nyait a nápolyi Margherita di Savoia zenelí-
ceumban, a brightoni Blatchington Mill 
iskolában, a nápolyi San Pietro a Majella és 
az avellinói Domenico Cimarosa konzerva-
tóriumban folytatta. Számos országos és 
nemzetközi versenyen nyert díjat. Eddigi leg-
nagyobb sikerét a 2021-ben megnyert Euro- 
strings-verseny képezi, aminek köszönhetően 
az idei év folyamán 18 európai gitárfesztivál 
meghívottjaként lép fel. Jelenleg Grazban 
folytatja tanulmányait. Legújabb lemeze, az 
Avant l’Aube 2020-ban jelent meg. Ales-
sandro Marseglia mestergitáron játszik. 

Csáki András (Hu). 1981-ben született 
Budapesten. 11 éves korától kezdett gitá-
rozni. 2007-ben diplomázott a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. Tanulmányait a 
Southern kaliforniai egyetemen folytatta. Sok 
rangos versenyen nyert díjat. Szólókarrierje 
mellett kamarazenével is foglalkozott. Tartott 
mesterkurzust Kínában, Észtországban, Fran-
ciaországban, Nagy-Britanniában, Görögor-
szágban, Indiában, Romániában, 
Oroszországban, az USA-ban és hazájában. 
Jelenleg a budapesti Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskola professzora.  

Duo Melis (Sp/Gr). A spanyol Susana Pri-
eto és a görög Alexis Muzurakis 1999-ben 
debütált Duo Melis néven. Azóta híres ter-

mekben tartottak koncerteket és számos ran-
gos díjat nyertek nemzetközi versenyeken 
egyénileg és duóban. 2003-ban vették fel első 
albumukat, repertoárjuk a barokk zenétől 
napjainkig terjed. Marek Pasieczny nekik de-
dikálta egyik koncertjét. Felléptek a világ 
számos országában. Susana és Alexis Spa-

nyolországban és Görögországban tanultak, 
2006 óta a Strasbourgi Nemzetközi Zeneaka-
démián tanítanak Franciaországban. 

Augusztus 12. 
Ovidiu Pintilie (Ro). többszörösen díja-

zott klasszikus gitáros. Jelenleg mesteri ta-
nulmányainak utolsó évét járja a bukaresti 
Nemzeti Zeneakadémián. Részt vett számos 
gitárfesztiválon és mesterkurzuson, legfonto-
sabb díjai közé tartozik a Harmonia Cordis 
Nemzetközi Gitárveresnyen elért első díja és 
az Uppsala Nemzetközi Gitárversenyen elért 
második díja.  

Girán Péter (Hu) 1994-ben született Ma-
gyarországon, 8 évesen kezdett el gitározni. 
Számos hazai és nemzetközi gitárverseny do-
bogósa, győztese. 2018-ban részt vett a Euro- 
strings program első évében, ahol a Szegedi 
Nemzetközi Gitárfesztivál kinevezett művé-
szeként lépett fel és tartott kurzust számos or-
szágban. 2017-ben a Szegedi 
Tudományegyetem Zeneművészeti Karának 
hallgatójaként diplomázott. A klasszikus zene 
mellett flamencót is játszik, melyben nagy 
szerepet kapnak saját kompozíciói is. 

Antoine Boyer (Fr) a leghitelesebb ci-
gány-dzsessz forrásokból inspirálódott, 
mindhárom lemeze több díjat is nyert. Klasz-
szikus gitárt is tanult Párizsban, és a klasszi-
kus zene terén is díjakat szerzett. Antoine 
Boyer és Samuelito 2017-ben megnyerték a 
Drezdában megrendezett 4. European Guitar 
Award első díját, felvették első közös albu-
mukat, a Coincidence-t, és azóta az egész vi-
lágon turnéznak. 2019-ben csatlakoztak az 
International Guitar Night társulathoz. Anto-
ine a TANGRAM nevű zenekar alapítója is. 

Samuelito (Fr). Samuel Rouesnel „Samu-
elito” 1993-ban született, és hétéves korában 
kezdte tanulmányait klasszikus gitáron a 
Conservatoire de Caenben, Normandiában. 
Első alkalommal 16 éves születésnapján lé-
pett fel a Caen Színházban, a koncertet a 
France Télévisions közvetítette. Ezzel vette 
kezdetét mára már nemzetközivé vált karri-
erje. Sajátos zenét játszik és komponál, legin-
kább a szívéhez nőtt flamenco stílusban. 
Tehetségére sokan felfigyeltek, számos pro-
jektben vett részt. 

Augusztus 13. 
Babţan-Varga Flórián (Ro). 13 évesen 

kezdett el gitározni a Sigismund Toduţă 
Zenei Főgimnáziumban, jelenleg a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémia mesterképzé-
sén folytatja tanulmányait, gitárt tanít a ko-
lozsvári Sigismund Toduţă Zenei 
Főgimnáziumban, valamint az Instrumentor 
Egyesület keretében, koncerteket és gitár-
fesztiválokat szervez a Harmonia Cordis 
Egyesületen belül, és folyamatosan koncer-
tezik. Számos díj nyertese, Kolozsvár zenei 
és művészeti életének aktív tagja. Vasilis Sig-
letos mestergitáron játszik, AER hangosító-
rendszereket és Savarez húrokat használ. 

Alexandr Misko & Dmitriy Toporov 
(Ru). Alexandr Misko fingerstyle akusztikus 
gitáros. A 22 éves gitárművész világszerte 
koncertezik, televíziós műsorokban lép fel és 
négy szólóalbumot adott ki. A 2015-ös Guitar 
& Pen Tapping Song című videója több mint 
egymillió megtekintést ért el, a Billie Jean 
című dal általa játszott feldolgozása több 
mint 30 millió megtekintést kapott a  
Facebookon. 2017-ben kiadta második albu-
mát Beyond The Box címmel. A felvétel első 
száma, George Michael Careless Whisper 
című dalának feldolgozása egy hónapon belül 
több mint 80 millió megtekintést hozott a  
Facebookon és a YouTube-on. YouTube-csa-
tornáját több mint 600.000-en követik. 2019-
ben adta ki Roundtrip című albumát, 
2020-ban pedig a kiemelkedő orosz hárfamű-
vésszel, Alexander Boldachevvel lépett fel a 
New York-i Carnegie Hallban. 12 évesen 
kezdett el klasszikus gitáron játszani egy ma-
gántanárnál, akihez három évig járt szülővá-
rosában, Krasznodarban. Miután 
megismerkedett az interneten a fingerstyle gi-
tárzene stílusával, önállóan kezdett el tanulni. 
Négy albumot adott ki, és a világ minden 
táján koncertezett, tanított, zenét vett fel. 
2018-ban a brit MusicRadar magazin neki 
ítélte az Év Gitárosa címet. Alexandr társult 
a nemzetközi basszusgitárszcéna új, feltö-
rekvő sztárjával, Dmitriy Toporovval, akivel 
együtt feszegetik az akusztikus gitár, illetve 
az elektromos basszusgitár lehetőségeinek 
határait. 2021-ben adták ki első közös albu-
mukat, amelyet most mutatnak be először 
Romániában. 

Jon Gomm (UK) az Egyesült Királyság-
ban, Leedsben él. Világhírű énekes és szö- 
vegíró, hihetetlenül virtuóz gitárstílussal. 
Kétéves korában vett először gitárt a kezébe 
(valójában ukulelét, mivel a szülei nem talál-
tak annyira kis gitárt), és 6 évesen szerezte 
első darabját. Később a zenekritikus édesap-
ját kísérte a szülővárosában rendezett kon- 
certeken. A Gomm család gyakran  

(Folytatás az 5. oldalon)

Alexandr Misko és Dmitriy Toporov

Álvaro Toscano Roman 

Trio Cavalcade

Samuelito

Világsztárok Vásárhelyen 
(Folytatás a 3. oldalról)
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elszállásolt ismert zenészeket, így volt esélye 
tanuli B. B. Kingtől és Jack Bruce-tól is. Vi-
lágszerte turnézik, Passionflower című dala 
ismertté vált a nagyvilágban, interneten meg-
haladta a hatmilliós nézettséget. Hyperten-
sion című debütáló albumát több mint 50.000 
példányban adták el már a megjelenése előtt. 
A második CD-jét, a Don’t Panic-et három 
nap alatt vásárolták fel az Amazonon való 
megjelenése után. YouTube-on megosztott 
videóit több tízezren nézik a közzététel utáni 
órákban. 

Augusztus 14. 
Álvaro Toscano Roman (Sp). fiatal gitár-

művészt több mint 15 nemzetközi versenyen 
díjazták Európa-szerte. Repertoárja tartalmaz 
műveket a reneszánsztól napjainkig, közöttük 
olyan darabokat is, amelyeket világpremier-
ként mutatott be. A kamarazene világában is 
aktív, együttműködött számos zenekarral. 
Arra törekszik, hogy a klasszikus zenét köze-
lebb vigye a közönséghez, és ennek érdeké-
ben gyakran koncertezik olyan alternatív 
eseményeken is, mint a Sofar Sounds. 

Beke István Ferenc (Ro) a kolozsvári 
Gheorghe Dima Zeneakadémia gitár- és ka-
marazene-tanára, a marosvásárhelyi Harmo-
nia Cordis Egyesület elnöke. Több díjat nyert 
nemzeti és nemzetközi klasszikusgitár-verse-

nyeken, valamint számos hazai és külföldi 
mesterkurzuson vett részt és kamarahangver-
senyeket adott számos országban. A maros-
vásárhelyi, székelyudvarhelyi és 
sepsiszentgyörgyi Harmonia Cordis Nemzet-
közi Gitárfesztivál és a kolozsvári Novo Ge-
neratio Nemzetközi Gitárnapok szervezője. 
Doktori címet 2011-ben szerzett a Gheorghe 
Dima Zeneakadémián.  

Al Di Meola (USA). A gitárhős és évelő 
toplistavezető Grammy-díjas előadóművész 
az elmúlt négy évtized egyik nemzetközileg 
is legismertebb virtuóza. Termékeny zene-
szerző és elképesztő előadó, aki több mint 
húsz albumot adott ki. Jersey City-ben szüle-
tett 1954. július 22-én, Bergenfieldben nőtt 
fel. Elvis Presley, a The Ventures és a The  
Beatles zenéjének hatása korán megmutatko-
zott: nagyon fiatalon vonzotta a gitárművé-
szet, tizenéves korában már rutinosan kezelte 
a hangszert. Al Di Meola leginkább megdöb-
bentően gyors játékáról híres, de képes a dal-
lamérzékét sebességtől vagy stílustól 
függetlenül megőrizni, ezt sok gitáros nem 
mondhatja el magáról. Termékeny karrierje 
stílusok széles skáláját öleli fel, a gyors, gép-
puskaszerű skáláktól, az izgalmas, lírai dal-
lamoktól a latinos melódiák tüzes 
szenvedélyéig. Játékára jellemzőek a villám-
gyors futamok, a funk hatású ritmusjáték, va-
lamint a komolyzenei hatásokról árulkodó 
dallammenetek. 

Pénteken délután került sor egy új, 
igencsak érdekesnek ígérkező tárlat 
megnyitójára a Maros Megyei Mú-
zeum várbeli épületében. Az új, Ez sör! 
A sernevelőtől a sörgyárig című, törté-
nelmi témájú kiállítás megnyitója jú-
lius 22-én zajlott, a tárlat október 
31-ig látogatható kedden és pénteken 
9 és 16, szombaton 9 és 14, vasárnap 
pedig 9 és 13 óra között. A múzeum a 
hétfői napon zárva tart. 

Ki és hogyan készíti a sört? Hogyan vált 
Kőbánya a magyarországi sörgyártás felleg-
várává? Elsősorban sör- vagy borfogyasztók 
vagyunk? A sör inkább a polgárság vagy a 
munkásosztály itala volt? A szervezők közle-
ménye szerint ezen kérdésekre keresi a vá-
laszt az időszaki vándorkiállítás, amely a 
sörkészítés és fogyasztás történelmét járja 
körül. A tárlatot a budapesti Magyar Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari Múzeum állította 
össze, a kiállítás újdonságaként pedig felvil-
lantásra kerül a vásárhelyi egykori sörgyártás 
legfontosabb entitásának, a Bürger Sörgyár-
nak néhány emléke. 

A kiállítás megnyitóján beszédet mondott 
dr. Török Róbert, a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum igazgatója, a kiál-
lítás kurátora, valamint Ötvös Koppány- 
Bulcsú, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. 

A tárlat látogatói információkat kapnak a 

sörfogyasztási szokásokról, a középkori sör-
készítőkről, a cseh és német sörözőkről, az 
ipari sörtermelés és a legfontosabb, ma is mű-
ködő sörgyárak történelméről. Emellett a ki-
állítás részletesen bemutatja a sörkészítés 
folyamatát, hogyan lesz az árpából maláta, il-
letve, hogy mi a különbség az alsó és felső 
erjesztés között. Az érdeklődők arra a kér-
désre is választ kapnak,  hogy hogyan reklá-
mozták ezen terméket. Bemutatásra kerül 
Jäger Sebestyén, egy 18. századi kunszent-
mártoni sörkészítő története. 

A vásárhelyi egykori sörgyártás történel-
mét Orbán János történész, a Marosvásár-
hely műemléki topográfiája program vezetője 
foglalta össze: a 18. század közepén a város-
ban, a Maros partján már létezett egy, a város 
által épített és bérbe adott sörkészítő manu-
faktúra. Azonban a város leghíresebb sör-
gyára Bürger Alberthez (1861–1937), a 
dualizmus időszakának egyik legbefolyáso-
sabb helyi szereplőjéhez köthető. Az első vi-
lágháborút megelőzően Bürger Albertet 
tartották a város leggazdagabb emberének, a 
Bernády polgármester nevével fémjelzett idő-
szak egyik legmeghatározóbb alakja, egy 
zsidó származású nagypolgár, aki a politikai 
élet országosan elismert szereplője maradt a 
két világháború közötti időszakban is. A Bür-
ger márka egy 1850-ben alapított sörgyárból 
nőtte ki magát, ami a mai Hídvég utca kör-
nyékén működött, majd idővel a Maros másik 

partjára költözött a mai Si-
naia (akkori nevén Sörház) 
utcába. 

Bürger Albert 1886-ban 
vásárolta meg a gyárat. 
1893-ban egy, a városon 
átutazó budapesti újságíró 
beszámolója szerint a 
város egyik legfontosabb 
ipari létesítménye lett, 
évente 19 ezer hektoliter 
sört állított elő. A megvá-
sárlást követően Bürger 
sokat fektetett a sörgyártás 
modernizálásába, aminek 
köszönhetően a gyár alap-
tőkéje számottevően meg-
nőtt. 1911. augusztus 5-én 
a sörgyár több száz mun-
kása egy nagy ünnepség 
keretében ünnepelte meg a 
gyár fennállásának 25. év-
fordulóját. 

Az első világháború 
előtt a sörgyár egyik leghí-
resebb terméke a Dupla 
Maláta nevű barna sör volt. A marosvásárhe-
lyiek kollektív emlékezetébe vésődött a gyár 
egy másik terméke, az Apostol nevű barna 
sör, amit az első világháború előtt és után is 
nagy sikerrel gyártottak. 

A tárlatot a Magyar Kereskedelmi és Ven-
déglátóipari Múzeum (Budapest) és a Kun-

szentmártoni Helytörténeti Múzeum szer-
vezte, partnerek: a Maros Megyei Múzeum, 
a Marosvásárhely műemléki topográfiája 
program, az Oracler Advertising. Támogató: 
Dreher Sörgyárak Zrt. Söripari Emléktár – 
Dreher Sörmúzeum. Az eseményt a BeerBli-
oteca támogatta. (Knb.) 

Új tárlat nyílt Marosvásárhelyen 
Ez sör! A sernevelőtől a sörgyárig 

Cassie Martin

Duo Celeste

Duo Melis

(Folytatás a 4. oldalról)

Világsztárok Vásárhelyen 

Támogatók:

2022. július 23., szombat ________________________________________________  MÚZSA  _____________________________________________________  NÉPÚJSÁG 5 



Vincent van Gogh (1853–1890) hol-
land festő egy eddig ismeretlen 
önarcképét fedezték fel röntgenvizs-
gálattal Skóciában – számolt be róla a 
BBC hírportálja csütörtökön. A Skót 
Nemzeti Galéria (NSG) szakemberei 
akkor fedezték fel a festményt, ami-
kor a közelgő kiállítás előtt röntgen-
felvételt készítettek egy portréról. 

A Parasztasszony feje című alkotás hátol-
dalán ragasztó- és kartonrétegek borították az 
önarcképet. Lesley Stevensont, a galéria ve-
zető restaurátorát „sokkolta”, amikor megpil-
lantotta, hogy a művész „rájuk néz”.  

„Amikor először láttuk a röntgenképet, ter-
mészetesen rendkívül izgatottak voltunk. Ha-
talmas felfedezés ez, többet tudunk meg 
általa van Gogh életéről” – magyarázta. 

A holland festő takarékosságból gyakran 
használta fel vásznai hátoldalát. Életében 
nem tudta eladni a műveit, a hírnév csak az-
után érkezett, hogy 37 évesen, 1890-ben 
meghalt. A nyugati művészet történetének 
egyik leghíresebb és legnagyobb hatású alko-
tója lett. 

A Parasztasszony feje 1980-ban, egy neves 
edinburgh-i ügyvéd adományának részeként 
került a galéria gyűjteményébe. Egy Hollan-
dia déli részén, Nuenenben lakó nőt ábrázol. 
Van Gogh 1883 és 1885 között élt a városban. 
Úgy vélik, karrierje egy meghatározó szaka-
szában festette az önarcképet a portré hátol-
dalára: ekkor költözött Párizsba, ahol nagy 
hatással voltak rá a francia impresszionisták 
munkái. 

Halála után nagyjából 15 évvel a Paraszt-
asszony feje az amszterdami Stedelijk Múze-
umhoz került kölcsönbe. Úgy vélik, ekkor 

történt, hogy a vásznat kartonra ragasztották, 
majd bekeretezték. Úgy tűnik, „befejezet-
tebbnek” tekintették a Parasztasszonyt, mint 
az önarcképet. 

A festmény többször cserélt gazdát, míg 
1923-ban Evelyn St. Croix Fleming meg nem 
vásárolta. Az ő fia, Ian írta később a James 
Bond-regényeket. A kép 1951-ben került 
Skóciába, Alexander és Rosalind Maitland 

birtokába, ők ajándékozták később az NSG-
nek. A galéria szakemberei szerint a ragasztó 
és a karton eltávolításához igen óvatos resta-
urátori munkára lesz szükség. Jelenleg kutat-
ják, hogy lehet elvégezni anélkül, hogy kárt 
tennének a Parasztasszony fejében. 

Az edinburgh-i van Gogh-kiállítás látoga-
tói elsőként láthatják az önarckép röntgenfel-
vételét egy speciálisan kialakított 

fénydobozon át. A képen egy szakállas, kala-
pos, ülő férfi látható a nyakán lazán megkö-
tött kendővel. Feszült tekintettel néz, arcának 
jobb oldalára árnyék vetül, bal füle világosan 
kirajzolódik.  

Számos önarckép és más munka került elő 
korábban, amelyeket a művész nueneni kor-
szakából származó festmények hátoldalára 
készített. 
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Van Gogh eddig ismeretlen önarcképét fedezték fel röntgenvizsgálattal 
Skóciában

Július 30-án, szombaton a magyar 
fővárosban nyitja meg a Budapesti 
Román Kulturális Intézet a Laszt Pe-
rödájsz című kiállítást, amelyen 
Bartha József és a Monotremu mű-
vészpáros installációi láthatók. A ki-
állítás kurátora Ungvári-Zrínyi Kata. 

Bartha József és a Monotremu-csoport 
munkái egyszerre ábrázolnak erőteljes és 
költői szekvenciákat a társadalmi és politi-
kai viszonyok bonyolult teréből, valamint a 
környezetben megtapasztalható konkrét vi-
lágból. A kiállított művek a társadalmi fej-
lődés erőteljes, ám rejtett jelenségeit 
ragadják meg. Az elsődleges inspirációt a 
politikai hatalom manipulációival átitatott 
fogyasztói társadalom adja, valamint a hét-

köznapi realitásokra rávetített ökológiai 
szemlélet, amely felvillantja egy lehetséges 
disztópia körvonalait. Bizonyos művekben 
statikus, metaforikus képekbe szublimált 
impulzusok bukkannak fel. 

A projekt címe – Laszt Perödájsz – egy 
ironikus transzformációs művelet eredmé-
nye, amely egy kézenfekvő és könnyen ér-
telmezhető kifejezést visz át egy 
erőfeszítést és játékosságot igénylő értelme-
zési térbe. 

Az augusztus 28-ig látogatható kiállítás 
fő támogatója a marosvásárhelyi Bioeel 
Kft., további támogatói pedig a nagybányai 
Mons Medius Rt. és a marosvásárhelyi 
Oracler Kft., szakmai partnerei az ARTeast 
Alapítvány és a B5 Stúdió. (Knb.) 

Marosvásárhelyi művészek Budapesten 
Bartha József & Monotremu. Laszt Perödájsz 

Tamási Áron (1897–1966) író születésének 125. évfordulója alkal-
mából esszé- és novellapályázatot hirdet a Magyar Művészeti Aka-
démia (MMA) a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével. 

A pályázatra szeptember 30-ig olyan, korábban nem publikált és más pályázaton 
még nem szerepelt műveket várnak, amelyek kapcsolódnak Tamási Áron életmű-
véhez – olvasható az MMA MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. 

A 18 év feletti alkotók számára meghirdetett pályázatra novella kategóriában 
maximum 33 ezer karakter terjedelmű elbeszéléseket, novellákat, rövidprózákat 
várnak, amelyek akár tematikájukban, akár nyelvi sajátosságaikban, akár más po-
étikai eszközeikben, akár helyszínüket tekintve kötődnek Tamási Áron életművé-
hez. 

Esszé kategóriában szintén maximum 33 ezer karakter terjedelmű munkákat 
várnak, amelyek tárgya Tamási Áron élete, életműve, alkotói munkássága, szerepe 
és helye a 20. század prózairodalmában, sajátos nyelvi világa, recepciója, hatása 
a mai magyar irodalomra, színház-, illetve filmművészetre – áll a pályázati kiírás-
ban. 

Az első díj 500 ezer forint, a második 300 ezer, a harmadik díj pedig 150 ezer 
forint mindkét kategóriában. Mint írják, a szervezők és a szakmai zsűri fenntartja 
a jogot, hogy különdíjakat is oszt, vagy megosztva ítéli oda a díjakat. 

Minden szerző kategóriánként egy művel pályázhat. Nevezési díj nincs. A pá-
lyázati anyagot elektronikus formában várják a tamasiaronpalyazat@gmail.com 
email-címre. 

A díjakat november első felében adják át. A szervezők fenntartják a jogot arra, 
hogy a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályaműveket nyomtatásban megje-
lentetik. 

A kiírás részletei a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség hon-
lapján olvashatók. 

Tamási Áron-esszé- és novellapályázatot hirdet az MMA 



Élénk vita bontakozott ki az 
RMDSZ és az EMNP politiku-
sai között csütörtökön Tus-
nádfürdőn, a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetem és Di-
áktáborban (Tusványos) a 
parlamentbe 2005-ben be-
terjesztett, de el azóta sem 
fogadott kisebbségi törvény 
kapcsán.  

Toró T. Tibor, az EMNP ügyve-
zető elnöke úgy vélte: új törvény-
tervezetet kell készíteni, mely az 
erdélyi magyar pártok és a magyar 
társadalom egészének a támogatá-
sát élvezi, és a kulturális autonó-
mia mellett a területi autonómia 
csíráit is tartalmazza. 

Felidézte: a 2003-as alkotmány 
írja elő a kisebbségi törvény elfo-
gadását, és Románia közel két év-
tizede mulasztásos alkot- 
mánysértést követ el azáltal, hogy 
nem fogadott el ilyen törvényt. Di-
lemmának látta, hogy jobb-e, ha 
van törvény, de nem tartalmaz 
semmi fontosat, vagy inkább ne is 
legyen. Szerinte az RMDSZ által 
kidolgozott 2005-ös tervezet mini-
malista volt, de ennek ellenére sem 
sikerült elfogadtatni a parlamenti 
bizottságokban. Úgy vélte: maxi-
malista tervezetet kell benyújtani, 

hogy a politikai alku után is elfo-
gadható szintű törvény születhes-
sen.  

Toró T. Tibor arra is kitért: ne-
hezíti a magyar igények kielégíté-
sét, hogy a többi parlamenti 
kisebbség nem igényli azokat a jo-
gokat, amelyeket a magyar közös-
ség szükségesnek tart. Szerinte ezt 
az ellentétet olyan törvénnyel lehet 
kiküszöbölni, mely a kisebbsé-
gekre bízza, hogy a felajánlott le-
hetőségek közül kiválasszák azt a 
jogszintet, amely megfelel nekik.  

Székely István, az RMDSZ 
ügyvezető alelnöke viszont azt tar-
totta célszerűnek, hogy a  
Tăriceanu-kormány által közel két 
évtizede benyújtott tervezetet javít-
sák ki és fogadtassák el a parla-
mentben. Megjegyezte: van egy 
tervezet, amelyet azonban az 
RMDSZ belső fórumain sem vitat-
tak még meg. Szerinte a tervezetet 
az RMDSZ parlamenti frakcióiban 
kell megvitatni, és így képviselőin 
keresztül a két kisebb magyar párt, 
az EMNP és a Magyar Polgári Párt 
(MPP) is beleszólhat a vitába. Úgy 
vélte: nem cél, hogy olyan tervezet 
kerüljön a parlament elé, amellyel 
az egész magyar társadalom egyet- 
ért, de amelynek nincs esélye arra, 

hogy a román többség is megsza-
vazza.  

A politikus megemlítette: az 
RMDSZ-nek több mint két évti-
zede az az álláspontja, hogy akkor 
érdemes újra a parlament elé vinni 
a kisebbségi törvényt, ha az bővíti 
a kisebbségek jogait.  

Székely István sérelmezte, hogy 
a kis magyar pártok az RMDSZ 
„magyarságdeficitjeként” tekinte-
nek a kisebbségi törvény kérdé-
sére. „Amíg az autonómia az egyes 
számú bunkósbot, amit az RMDSZ 
feje fölött lóbálnak, addig nehéz 
együttműködést kialakítani. Nin-
csen meg hozzá a bizalom” – je-
lentette ki.  

Toró T. Tibor egyetértett azzal, 
hogy az erdélyi magyar szerveze-
tek közötti bizalom helyreállításán 
keresztül kellene eljutni az együtt-
működéshez.  

Zakariás Zoltán, az EMNP par-
lamenti képviselője elmondta: a ki-
sebbségi törvény elfogadása 
szerepelt a 2020-as kormányprog-
ramban, és bekerült a jelenlegi 
nagykoalíciós kormány program-
jába is. A koalíciós megállapodás 
azonban tartalmi kérdésekre nem 
tért ki a törvénnyel kapcsolatban. 
(MTI) 

LAKÁS 

KIADÓ két egyetemista lány részére 
kétszobás tömbházlakás az orvosi 
egyetem közelében. Tel. 0742-523-
072. (16514-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: festést, meszelést, 
tetőkészítést, tetőjavítást, belső javítást, 
szigetelést polisztirénnel, elszállítunk 
törmeléket és egyéb anyagot, készítünk 
kerítést. Nyugdíjasoknak 10% 
kedvezmény. Tel. 0750-678-803. (16151) 

MELLÉKÉPÜLETEK bontását, kerítések 
készítését vállalom. Tel. 0747-462-267. 
(16549) 

VÁLLALUNK: festést, csatornajaví-
tást, tetőjavítást, bármilyen javítást. 
Hívjanak bizalommal! Tel. 0759-467-
356. (16446) 

VÁLLALUNK: tetőfedést, tetőjavítást, 
zsindelytető készítését, javítását, cse-
répátforgatást, ácsmunkát, mesze-
lést, vakolást, teraszkészítést, 
csatornajavítást, széldeszkák javítá-
sát, festését. Tel. 0749-798-244. 
(16522-I) 

VÁLLALUNK: garázsjavítást, ács-
munkát és bármilyen javítást. Hívja-
nak bizalommal! Tel. 0767-837-782. 
(14836) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (16399-I) 

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉST vál-
lalok. Tel. 0746-638-960. (16439) 

HÁZAK felújítását vállaljuk, tetőkészí-
tést bármilyen lemezből, cserépből, 
ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 
0746-739-502. (16403) 

VÁLLALUNK tetőjavítást bármilyen 
anyagból (cserepes lemezből is), já-
rólaplerakást, külső szigetelést (saját 
anyagból is), kőművesmunkát, kerí-
téskészítést. Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0753-967-492, 
0751-622-195, István. (16570-I) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0759-638-257, Miklós. (16609-I) 

MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I) 
A SAPIENTIA EMTE Marosvásárhelyi Kara pályázatot hirdet TA-
NÁRSEGÉDI állásokra a 2022/2023-as egyetemi év I. félévétől. Bő-
vebb információk az ms.sapientia.ro honlapon olvashatók. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó  
vállalja a felelősséget!
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Tusványos  
Élénk vita 

a romániai kisebbségi törvény kapcsán 
Az elmúlt 24 órában 7390 új 
koronavírusos megbetege-
dést igazoltak Romániában, 
261-gyel többet, mint egy 
nappal korábban – közölte 
pénteken az egészségügyi mi-
nisztérium.  

Az új megbetegedések közül 
1491 esetben újrafertőződést mutat-
tak ki, az érintettek az első megfer-
tőződéstől számított több mint 90 
nap elteltével kapták el ismét a ví-
rust. 

A legtöbb új esetet Bukarestből 
(1394) jelentették, de magas az 
esetszám a következő megyékben 
is: Kolozs – 591, Konstanca – 353, 
Prahova – 342, Temes – 326 és Iaşi 
– 251. 

A 14 nap alatt regisztrált új fertő-
zöttek száma ezer lakosra vetítve 
országos szinten 1,58. A fertőzött-
ségi ráta Bukarestben a legnagyobb, 

5,68 ezrelék. A fővárost a következő 
megyék követik fertőzöttségi arány 
szempontjából: Ilfov – 4,07, Kolozs 
– 3,33, Konstanca – 3,33, Brassó – 
3,21, Szeben – 3,2, Temes – 2,44, 
Prahova – 2,48. 

Az elmúlt napon 4591 RT-PCR 
tesztet végeztek el (2756-ot az eset-
meghatározás és az orvosi protokoll 
alapján, 1835-et kérésre), és 19.794 
antigéngyorsteszt eredményét dol-
gozták fel. 

Eddig összesen 13.273.277 koro-
navírusteszt eredményét dolgozták 
fel és 10.577.877 antigéngyorstesz-
tet végeztek.  

Az új esetekkel 2.996.178-ra nőtt 
a járvány kezdete óta diagnosztizált 
fertőzöttek száma Romániában.  

Az igazolt új megbetegedések 
mellett 272 fertőzött személynek 
ismét pozitív lett a koronavírus-
tesztje. (Agerpres) 

7390 koronavírusos 
megbetegedést jelentettek 

pénteken 

Egyre csökken az Európai 
Unió iránti lelkesedés, és az 
úgynevezett „bővítési fáradt-
ság” jelei mutatkoznak a 
nyugat-balkáni országokban 
uniós integrációjuk vég nél-
küli halogatása miatt – álla-
pították meg a 31. 
Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktábor (Tus-
ványos) egyik csütörtök 
délutáni pódiumbeszélgeté-
sének résztvevői. 

Aleksandar Nikoloski észak-ma-
cedón parlamenti képviselő, or-
szága Európai Integrációs 
Tanácsának elnöke felidézte, hogy 
22 éve adták be csatlakozási kérel-
müket az EU-hoz, és nemzeti 
büszkeségük, önmeghatározási 
joguk feladása ellenére sem kezd-
hették még meg a csatlakozási tár-
gyalásokat. Hol Görögország, hol 
Franciaország, hol Bulgária vé-
tózta meg felvételüket, annak elle-
nére, hogy a görögök 
követelésének engedve megváltoz-
tatták zászlajukat és az ország 
nevét. Most már azt követelik 
tőlük: írják be az alkotmányukba, 
hogy az országukat a bolgárok ala-
pították, elődeik bolgárok voltak, 
és a macedón nyelv a bolgár egyik 
nyelvjárása – panaszolta a képvi-
selő. 

Nikolski szerint az Európai 
Unió teljesíthetetlen követelmé-

nyeket állított a csatlakozni vágyó 
országok elé, de bővítési politiká-
jában valójában kettős mércét al-
kalmaz, és továbbra sem világos, 
milyen perspektívát szán a Nyu-
gat-Balkánnak. 

Örlős László, a Nyugat-balkáni 
Zöld Központ Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója szerint a tér-
ség országai különböző felkészült-
ségi szinten vannak, de még az 
uniós tagsághoz legközelebb került 
országoknál is minden korábbinál 
régebb óta tartanak a csatlakozási 
tárgyalások: Szerbia esetében 100, 
Montenegró esetében 120 hónapja 
kezdődtek meg a csatlakozási tár-
gyalások, és a 35 csatlakozási feje-
zetből alig kettőt-hármat sikerült 
ideiglenesen lezárniuk. Észak-Ma-
cedónia és Albánia csak a tagjelölti 
státusig jutottak el, Bosznia-Herce-
govina és Koszovó pedig még vár-
nak arra, hogy uniós perspektívát 
kapjanak.  

Bár az Európai Bizottság tavaly 
Várhelyi Olivér szomszédság- és 
bővítéspolitikáért felelős biztos 
kezdeményezésére 30 milliárd 
eurós gazdaságfejlesztési forrás-
mobilizálással jelezte elkötelezett-
ségét a Nyugat-Balkán integrációja 
iránt, a térség országaiban már 
egyfajta fásultság következett be 
az integrációval kapcsolatban – 
mutatott rá Örlős László. 

Szakáli István Loránd, a Szá-

zadvég Közéleti Tudásközpont 
Alapítvány vezető elemzője el-
mondta: Szerbiában a többség már 
ellenzi és a megkérdezettek alig 
harminc százaléka támogatja csak 
az integrációt egy friss közvéle-
mény-kutatás szerint. Ha a csaló-
dottság és a szakértők által bővítési 
fáradtságnak nevezett fásultság az 
egész nyugat-balkáni térséget el-
tántorítja integrációs szándékaitól, 
akkor ott hatalmi vákuum keletke-
zik, és „mások” be fognak nyo-
mulni. A Nyugat-Balkán mindig is 
a nagyhatalmi érdekütközések zó-
nája volt, a térségben megjelenő 
orosz, kínai, török, szaúdi érdekek 
pedig várhatóan instabilitást okoz-
nak – magyarázta az elemző. 

Kifejtette: Magyarország követ-
kezetes támogatója a Nyugat-Bal-
kán uniós integrációjának, mert 
érdeke a stabilitás, a térség a mig-
rációs útvonalon fekszik, de gaz-
dasági és nemzetpolitikai 
szempontból is fontos. Nemcsak a 
Vajdaságban élő, több százezres 
magyarság miatt jelentős fordulat 
az, hogy az utóbbi évtizedben lát-
ványosan megjavultak a szerb–ma-
gyar kapcsolatok, a szerb–magyar 
történelmi megbékélés követendő 
példaként is szolgálhat a Balkán 
egyéb nemzetiségi konfliktusainak 
rendezésére – mutatott rá a Szá-
zadvég vezető elemzője. (MTI) 

A „bővítési fáradtság” jelei mutatkoznak 
a Nyugat-Balkánon egy pódiumbeszélgetés 

résztvevői szerint 

Fájdalommal és mély megrendüléssel értesültünk  
BÍRÓ CSABA 

Sóvárad község polgármestere és szeretett leánya tragikus 
halálának híréről.  
Hatalmas veszteség érte közösségünket! Az Úr magához szólított 
egy igazi közösségi embert, aki több éven át alpolgármesterként, 
majd polgármesterként segítette az itt élőket. Hittel, szeretettel és 
alázattal végezte munkáját, életét, tudását a gazdálkodók és a 
község fejlesztésére fordította. 
Az RMDSZ Maros megyei szervezete saját halottjának tekinti BÍRÓ 
CSABÁT, és kegyelettel búcsúzik közösségünk példamutató 
személyétől. 
Nyugodjanak békében az édes anyaföldben! 
Emléke örökre bennünk él. (16611-I) 



• 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 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• 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 

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• 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 
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés  
(0-24 óra), professzionális balzsamozás 
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119  

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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