
Tudtam, 
hogy ősz lesz…
Beszélgetés Cseke Gábor költővel,
szerkesztővel
____________3.
Kezdődik a 16.
Harmonia Cordis
Nemzetközi 
Gitárfesztivál!
A Harmonia Cordis Egyesület által
szervezett eseménysorozat koncertje-
ire idén is ingyenes a belépés, az
alábbiakban az augusztus 15-ig tartó
fesztivál programját és a fellépők
rövid életrajzait olvashatják.
____________4.
Filmgalopp
A Filmtett Egyesület hetedik alkalom-
mal hirdeti meg a Filmtettfeszt Erdélyi
Magyar Filmszemle versenyét, a Film-
galoppot. Az erdélyi magyar filmeket
megmérettető verseny évente műfajt
vált: hol fikciós alkotások, hol doku-
mentumfilmek nevezését várják a
szervezők, akik vetésforgójuk elvét
követve idén ismét a dokumentumfil-
meseket célozzák meg.
____________6.

Tavaly szeptemberben írt alá támogatási szerződést a Nyá-
rádmente Kistérségi Társulás és a Vidéki Beruházások Fi-
nanszírozási Ügynöksége (AFIR) az Együttműködés a helyi
piac fejlesztéséért a rövid ellátási láncok és helyi termékek integ-
rálása által Nyárádszeredában és környékén című projekt meg-
valósítására. Az Európai Unió Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapja támogatását elnyert projekt összér-

téke 90.440 euró, ebből 83.121 euró vissza nem térítendő
támogatás, 7.319 euró pedig a kistérségi társulás által vál-
lalt önrész.

(Folytatás a 2. oldalon)
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A főNök Az főNök

Gligor Róbert László

A helyi termékek már ott vannak a piacon, de még nincs helyi arculatuk Fotó: Gligor Róbert László

Kihasználják a hagyományos eszközöket és a virtuális teret

Népszerűsítik 
a nyárádmenti termékeket



Augusztus 5-étől 6-án regge-
lig a Maros megyei tűzoltók
78 beavatkozást jegyeztek,
ezek közül nyolc tűzesetet,
két közúti balesetet, öt alka-
lommal az időjárás miatti
vészhelyzeteket hárítottak
el, 63 esetben a SMURD ro-
hammentő szolgálatát vették
igénybe megyeszerte. 

Augusztus 6-án, pénteken reggel
5 órakor a Maros megyei tűzoltó-
kat Dédabisztrára riasztották egy
kigyulladt gatter oltásához. A
dédai, szászrégeni tűzoltók és a
dédai, marosoroszi önkéntes tűzol-
tók négy tűzoltóautóval és a helyi
önkormányzat buldoexkavátorával
próbálták eloltani a lángokat. Az
erőteljes lángokkal öt órán át küz-
döttek, a tüzet csak 10.15 órakor
sikerült eloltani. Egy 500 négyzet-

méteres fafeldolgozó csarnok teljes
felszereltsége, 20 köbméter 
fűrészáru, 1.200 raklap deszka
megsemmisült. A tüzet a feltétele-
zések szerint rövidzárlat okozhatta.

Csütörtökön a narancssárga
vészjelzés nyomán a heves szélvi-
harral érkező és villámlásoktól kí-
sért záporeső miatt több ízben
kellett mentési akcióban részt ve-
gyenek a Maros megyei tűzoltók.
Augusztus 5-én 8.50 órakor Szász-
régenben egy fafeldolgozó egység-
ben ütött ki tűz az
elszívóberendezésben. A tüzet a
helyi tűzoltóknak rövid időn belül
sikerült eloltaniuk, a 800 négyzet-
méteres csarnok tetőzetéből 35
négyzetméternyit érintett. A tűz
oka feltételezhetőleg egy szikra le-
hetett, amelytől a fűrészpor lángra
kapott, és az elszívóberendezésben
továbbterjedt.

A reggeli órákban Segesváron,
az Ördög völgyében dőlt egy fa
az úttestre, 18.45 órakor Hagy-
másbodonban egy fába csapott a
villám, annak oltásához siettek a
helyszínre. Szovátán a Fenyő ut-
cában este 7 óra előtt tíz perccel
a villanyvezetékekre és az út-
testre dőlt egy fa, nem sokkal ké-
sőbb, 19 órakor ugyancsak
Szovátán egy tömbházra boruló
fa eltávolításához kértek segítsé-
get. 19.15 órakor Marosvásárhe-

lyen a Victor Babeş utcában dőlt
az úttestre egy fa, 20.40 órakor
Segesváron villanyvezetékekre
zuhant fáról értesítették a vész-
helyzetiseket.

15.15 órakor Hármasfaluban két
személyautó ütközött, 19.30 órakor
Maroskeresztúron egy kamion és
személyautó közötti baleset nyo-
mán egy gázvezeték megsérült, a
tűzoltóknak ott is be kellett avat-
kozniuk, áldozatokról az említett
balesetekben nem érkezett jelentés.

Este fél kilenckor egy személyautó
motorterében keletkezett tüzet ol-
tották el Segesváron.

Ugyancsak pénteken, augusztus
6-án reggel 6 órakor a 15-ös 
országúton, Marosfelfalu Maros-
vécs felőli kijáratánál egy élelmi-
szert szállító kamion ponyvája
gyulladt meg. A vezetőfülke mö-
götti részt sikerült időben eloltani,
a lángok nem terjedtek át a kamion
rakterére. A tüzet vélhetőleg ciga-
rettacsikk okozta. 

A terv kiemelt partnere és ked-
vezményezettje lehet a Nyárád-
mente minden olyan gazdája,
kistermelője, kézművese, aki már
jelen van a térség hagyományos és
virtuális piacain a maga termelt
és/vagy feldolgozott/kézműves ter-
mékkel. A kezdeményezés szá-
mukra szeretne értékesítési
lehetőséget teremteni a Nyárád-
menti termék közös márkanév alatt
mind online felületen, mind hagyo-
mányos értékesítési helyszíneken –
hangzott el a nemrégiben megtar-
tott projektindító tájékoztatón. A
21 hónapos futamidejű projekt cél-
kitűzése a Nyárádmente gazdasági,
társadalmi szereplői közötti együtt-
működés szorgalmazása a helyi
mezőgazdasági termékek értékesí-
tése céljából, nyárádmenti rövid el-
látási lánc kialakítása, továbbá
közvetlen értékesítési lehetőségek
létrehozása és fejlesztése, a térség
mezőgazdasági termelőinek és
kézműveseinek piacra juttatása, és
ezáltal a jövedelmük növelése.
Márkanév és népszerűsítés

A terv keretében több tevékeny-
ség és beruházás valósul meg, ezek
egyike a nyárádmenti helyi terme-
lők és termékeik azonosítása, háló-
zatba tömörítése. Olyan
termelőkről van szó, akik állandó
mennyiségű és minőségű terméket
tudnak előállítani. Ezekről adatbá-
zis készül. Ugyanakkor termelői
piacteret hoznak létre Szeredában,
tíz, árusítópulttal ellátott faházikót
szereznek be, s azokat a szerdai he-
tivásárokon állítják fel, a nyárád-
mentiek rendelkezésére bocsátják,
hogy kimondottan helyi termelők-
nek biztosítsanak állandó kiállítási
és értékesítési lehetőséget. 

Kevésbé látványos, de hangsú-
lyos része a projektnek a „Nyárád-
menti termék” márkanév

létrehozása. Ez mint fogalom rég
ott van az emberek fejében, a nyá-
rádmenti termékek jelen vannak a
környező városok piacain, de nincs
megkülönböztetett arculatuk. Ezen
segítenek egy jól elkülönülő, egy-
séges jelmondat, ábrázolás, ismer-
tetőjel megalkotásával. Ezt követi
a márkanév és a projekt népszerű-
sítése marketingcélokat szolgáló
események megszervezésével a
térségben, ezek célja egyrészt a
projekt célkitűzéseinek ismerte-
tése, illetve a rövid ellátási lánc, a
helyi, hagyományos termelők és
termékek bemutatása és népszerű-
sítése. A nyárádmenti termékek és
helyi termelők bemutatására inter-
netes felületet hoznak létre, amely
akár internetes értékesítési lehető-
séget is jelent. Népszerűsítő kiad-
ványokat készítenek és
terjesztenek, médiakampányt is
terveznek a helyi termékek népsze-
rűsítésére. Ugyanis már legalább
harminc éve foglalkoztatja az itt
élőket a nyárádmenti termékek és
termelők összefogása, a közös ter-
melés vagy közös termékfeldolgo-
zás, és „remélhetőleg ez a projekt
közelebb visz a cél megvalósításá-
hoz” – fejtette ki a kezdeményezés

lényegét Balássy András program-
felelős.
felújítják a piacteret

A projekt megvalósításában se-
gítséget jelent, hogy Nyárádsze-
reda önkormányzata korszerűsíteni
fogja a helyi vásárteret, piacot. A
közbeszerzési eljárás folyamatban
van, kilenc cég nyújtott be ajánla-
tot, 2022-ben már remélhetőleg
dolgozni fognak rajta. Egy kor-
szerű piactér segít a márkanév fel-
építésében, hiszen a piac adta
régen és adja ma is Szereda
(hír)nevét, itt cserél minden szer-
dán gazdát a pénz, az áru, a helyi
termék – tette hozzá Tóth Sándor
polgármester. A kisváros ugyan
ötletgazdája a fenti projektnek, de
megpályázója és kivitelezője a
Nyárádmente Kistérségi Társulás,
amelynek ebben további öt part-
nere van: a Nyárádszeredai Szar-
vasmarha-tenyésztők Egyesülete,
az Otka Kft., az Agro Prod Dósa
Kft., Szentmártoni Károly enge-
délyezett magánszemély és az Ag-
rotranscomex Kft. mint a
térségben működő hús- és tejfel-
dolgozó, illetve a méhészeti ága-
zatban tevékenykedő helyi
entitások.

Ma IBOLYA, 
holnap LÁSZLÓ napja.
LÁSZLÓ: a szláv Ladislav, Vladislav
névből fejlődött ki. A szláv név elemei-
nek jelentése: hatalom és dicsőség.

VALUTAÁRfOLYAM
BNR – 2021. augusztus 6.

1 EUR 4,9145
1 USD 4,1617

100 HUf 1,3929
1 g ARANY 240,6540

IDőJÁRÁS
Napos idő
Hőmérséklet:
max. 26 0C
min. 12 0C

Pálosy Piroska

7., szombat
A Nap kel

6 óra 10 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 46 perckor. 
Az év 219. napja, 
hátravan 146 nap.
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Népszerűsítik a nyárádmenti termékeket
(Folytatás az 1. oldalról)

Kidőlt fák, balesetek, tűzesetek
ötórás küzdelem a lángokkal

Fotó: ISU

Fotó: ISU

Bemutatták az európai támogatást nyert új projektet Fotó: Gligor Róbert László

Maros megyében nem volt új
koronavírus-fertőzött

A legutóbbi tájékoztatás óta 230 új koronavírusos megbetegedést iga-
zoltak Romániában, 27.800 teszt eredményének feldolgozása nyomán –
közölte pénteken a stratégiai kommunikációs törzs (GCS).

A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt
pozitív teszteredményük. Az új esetekkel 1.1.084.456-ra nőtt a járvány
eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma, 1.048.404 személyt közülük
gyógyultnak nyilvánítottak. Eddig 8.774.779 RT-PCR koronavírusteszt
eredményét dolgozták fel Romániában, és 1.928.532 antigéngyorstesztet
végeztek. Az elmúlt 24 órában 13.214 RT-PCR tesztet végeztek el (4356-
ot az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 8858-at pedig ké-
résre), és 14.630 antigéngyorsteszt eredményét dolgozták fel. Az új
igazolt esetek mellett 28 személynek ismét pozitív lett a tesztje. Az elmúlt
24 órában Bukarestből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet, 48-
at. Ilfov és Konstanca megyében 16-16, Beszterce-Naszód megyében 10
esetet regisztráltak. Kilenc megyében egyetlen új megbetegedést sem
jegyeztek. Az összes megye és a főváros is zöld zónának számít, lakos-
ságarányosan Ilfov megyében a legmagasabb a fertőzöttségi ráta, 0,24
ezrelék. Az elmúlt 24 órában Maros megyében sem jegyeztek új eseteket,
jelenleg négy koronavírusos beteget kezelnek kórházban. (Agerpres)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

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

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.

Tel.  0742-828-647



– Kolozsváron született, de gyökerei, édes-
apja, Cseke Vilmos matematikaprofesszor,
szakíró révén a dél-erdélyi, hatványozottan
szórványvidéknek számító Hátszegig nyúlnak
vissza.

– Gyökereink diszkréten hálózzák be egész
Dél-Erdélyt, de Aradig is kinyúlnak. Apai
nagyapám Erzsébetvárost hozta magával,
nagyanyám Brassót. Hátszegen megismer-
kednek, s egybekelnek – ekkor jön be apám
a képbe, 1915-ben. Négy év múlva húga szü-
letik, akkor már szabadkai lakosok, nagy-
apám fegyelmezett tanárember: megy, ahová
a Monarchia küldi. Trianon már Kolozsváron
találja. Anyám családja, némi sváb beütéssel,
Arad vidékét, a jól termő alföldet rajzolja a
családi térképre. Apámról sokszor megemlé-
keztem, többféle műfajban. Valamikor, né-
hány évvel sietős halála után írtam róla a
Minden enyém című, számomra ma is bor-
zongató élményt jelentő verset, mert úgy
érzem, mindent elmond kettőnk viszonyáról.

– 1957-ben érettségizett a kolozsvári Bras-
sai Sámuel Líceumban, a következő öt évet
pedig a Bolyai, illetve a Babeş–Bolyai Egye-
temen tölti. Miért volt jó, hogy egyesült a két
egyetem, és miért nem?

– A kérdés második felére egyszerűbb a
válasz. Ma már tisztán látjuk, hogy amit egy
tollvonással meg lehet oldani – gondolok az
önálló magyar egyetem létesítésének királyi
döntésére –, azt ugyanolyan könnyű vissza-
csinálni. Ezek az élet igazi varázslatai. És
azóta sincs az az erő, ami retirálásra, jóváté-
telre kényszerítené a politikát. Mint az ese-
mény egykori passzív elszenvedője, a kérdés
első feléről azt mondhatom: az egyetemek
egyesítése jó volt arra, hogy élő, mindennapi
kapcsolatban szőröstül-bőröstül megismer-
hessük román társainkat, a társadalom román
ajkú rétegeit. Közvetlen kapcsolatba léphet-
tünk szellemiségükkel, logikájukkal, hiedel-
meikkel, mítoszaikkal. Sok ismerősre, s
köztük barátokra is szert tettem közben. Vi-
szont az egész folyamaton, rossz ómenként,
a József Attila-i igazságot érzem beteljesedni
az Őszből: „Tudtam, hogy ősz lesz s majd fű-
teni kell,/ de nem hittem, hogy itt van, ily
közel,/ hogy szemembe néz s fülembe
morog.”

– Az egyetem végeztével a bukaresti Ifjú-
munkás belső munkatársa lett közel két évti-
zedig. Mire emlékszik vissza szívesen, s mi az,
ami máig keserű emlék? 

– Sok kedves emlékem közül hirtelen most
az Ifjúmunkás-matinékat emelném ki, a Tú-

rázz velünk! pályázatot, a fiatal költők első
antológiája, a Vitorla-ének kapcsán rendezett
országos vitánkat, az 1970-es árvíz idején
összeállított tematikus lapszámunkat, az
1987-es úttörő szociográfiai riportunkat Tus-
nád községben, a Matekovics János szervezte
Romantika-vitát. „Nem szeretem” emlékeim
közül legyen az a találkozás, melyre főszer-
kesztő-helyettesi kinevezésem előtt került sor
az ifjúsági szervezet (KISZ) központi bizott-
ságánál, 1966-ban. A legendás Dali Sándor
volt a főszerkesztőnk, aki a kollégák sugalla-
tára mindenáron a helyettesének akart tudni
engem. Akkor már négy év riporteri-tudósítói
múlt volt a hátam mögött. Ahol csak lehetett,
s fontosnak tartotta, elejtette a nevemet és a
szándékát, nekem meg gyors lakáskiutalást
ígért. És az elvetett mag kihajtott. Én Kolozs-
váron éltem, az akkori Kolozs tartományból
tudósítottam, mindenről írtam, amit kértek
tőlem, s amibe csak belebotlottam, hetente
olykor két-három cikket is. Egyik nap tele-
fonüzenet: másnapra legyek Bukarestben, az
ifjúsági szervezet sajtóosztályán szóba akar-
nak állni velem. Hogy ne késsek, repülőre
ültem. A főnök már türelmetlenül várt. Kocsit
hívott, s meg sem álltunk a központi párt-
székház mögötti KISZ-székházig. Egy Ale-
xandru I. Zăinescu nevezetű oltyán költő

fogadott, külön irodában, hosszú, zöld posz-
tós asztal mellett, hullakomoly volt, én meg,
akár a kisegér. Egyetemi szigorlaton éreztem
magam. A főnök rögtön magunkra hagyott,
hadd ismerkedjünk. Kiderült, hogy ez a Zăi-
nescu irányította onnan akkor az egész ifjú-
sági sajtót. És hogy Kentet szív (persze,
eszébe sem jutott megkínálni engem, aztán
később lefordítottam néhány versét, s mind-
járt „măi, Cseke” lettem a szemében). Ele-
gánsan, a plafon felé eregetve a füstöt, némán
pöfékelt, miközben nekem arról kellett beszá-
molnom, hogy mihez kezdenék az Ifjúmun-
kásnál, ha én lennék a főszerkesztő. Jó
kérdés. Hetet-havat összehordtam, ráadásul
mindezt románul. Aki nem próbálta, nem tud-
hatja, milyen pocsék érzés, ha beszélni kény-
szerülsz, és nem tudod, hogy mit mondj.
Valósággal érzi a mélységet maga alatt az
ember. Hogy most, most zuhan belé. Pont,
mint a kötéltánc. Nekem még ráadásul mély-
ségiszonyom is van… Úgy oldalogtam el egy
félórai dadogás után, hogy itt aztán leszere-
peltem. Nem is volt odáig értem a költő elv-
társ – miért is lett volna? –, azt üzente
Dalinak, hogy csak érleljen tovább, mert nem
sok önálló elképzelést fedezett föl nálam. 
Aztán mégiscsak kineveztek. Helyettesnek.
Dali ügyelt rám, türelmesen megmondta, mit
kell tennem, és azt elvégeztem. Erre a feladatra
tökéletes voltam. De a számomra ismeretlen
mechanizmust, amilyen egy szerkesztőség,
egy lap, meg sem mertem érinteni. 

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1498. sz., 2021. augusztus 7.

Székely ferenc

(Folytatás a 4. oldalon)

Tudtam, hogy ősz lesz…
Beszélgetés Cseke Gábor költővel, szerkesztővel

Radu Vâlcu Quintet 

Cseke Gábor

Minden enyém 
egyre jobban

irigylem apámat pedig

enyém termete domborodó pocakja

enyém a bajsza a szemüvege

órája a csuklómon ketyeg

esőköpenye ernyője háza könyvtára kertje pincéje

mindene enyém

nekem meg éppen az kellene amit önzőn elvitt 

gyémánt esze ő maga



Augusztus 10-én kezdetét
veszi az immáron nagy ha-
gyományokkal rendelkező,
igencsak nívós marosvásár-
helyi zenei szemle, a 16. alka-
lommal sorra kerülő
Harmonia Cordis Nemzetközi
Gitárfesztivál. A Harmonia
Cordis Egyesület által szerve-
zett eseménysorozat koncert-
jeire idén is ingyenes a
belépés, az alábbiakban az
augusztus 15-ig tartó feszti-
vál programját és a fellépők
rövid életrajzait olvashatják. 

Első nap, aug. 10. 19-22 óra –
koncertek, marosvásárhelyi vár:
Babţan-Varga Flórián (Ro), Gabriel
Guillén (Ve/At), Jérémy Jouve (Fr),
Yamandu Costa (Br).

Második nap, aug. 11. 10-13 óra:
egyéni mesterkurzusok, Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem. 10-
13:30 óra: Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárverseny, döntő, a
Kultúrpalota kisterme: Alexandru
Grecu (Ro), Miloš Vuković (Rs),
Ovidiu Pintilie (Ro), Jovan Mihaj-
lović (Rs), Bernadett Karácsony
(Ro/Hu), Viktor Đuknić (Rs). 16-18
óra: Vasilis Sigletos mestergitár-ki-
állítás, a Kultúrpalota kisterme.
Meghívott: Kostas Sigletos (Gr).
19-22 óra – koncertek, marosvásár-
helyi vár: Cassie Martin (Fr), Venti
Chiavi Guitar Trio (Hu), Beke Ist-
ván Ferenc (gitár) & Székely Alpár
(hegedű), Pusztai Antal Band
(Hu/At/Ro).

Harmadik nap, aug. 12. 10-13
óra: egyéni mesterkurzusok, Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem. 16-
18 óra: régihangszer-kiállítás, a
Kultúrpalota kisterme. Meghívott:
Lőrinczi György (Ro). 19-22 óra –
koncertek, marosvásárhelyi vár:
Cristina Galietto (It), François-Xa-
vier Dangremont (Fr), Csáki András
(Hu), Anton Baranov (Ru).

Negyedik nap, aug. 13. 10-13
óra: egyéni mesterkurzusok, Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem. 16-
18 óra: klasszikus és flamenco
gitártechnika-workshop, a Kultúr-
palota kisterme. Meghívott: Samu-
elito (Fr). 19-22 óra – koncertek,
marosvásárhelyi vár: Francisco
Luís (Pt), Steve Cowan (Ca), Lovro
Peretić (Hr), Radu Vâlcu Quintet
(Ro).

Ötödik nap, aug. 14. 10-13 óra:
egyéni mesterkurzusok, Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem. 16-18
óra Fingerstyle gitárworkshop, a
Kultúrpalota kisterme. Meghívott:
Alexandr Misko (Ru). 19-22 óra –
koncertek, marosvásárhelyi vár:
Marcell Nickmann (Hu), Pavlovits
Dávid (Hu), Nejc Kuhar (Si/At),
Alexandr Misko (Ru).

Hatodik nap, aug. 15. 16-18 óra:
Fretless gitárworkshop, a Kultúrpa-
lota kisterme. Meghívott: Cenk
Erdoğan (Tk). 19-22 óra – koncer-
tek, marosvásárhelyi vár: Girán
Péter (Hu), Cenk Erdoğan (Tk), An-
toine Boyer (Fr), Samuelito (Fr).

Augusztus 10.
Babţan-Varga Flórián (Ro) 13

évesen kezdett el gitározni a Sigis-
mund Toduţă Zenei Főgimnázium-
ban, jelenleg a kolozsvári Gheorghe
Dima Zeneakadémia mesterképzé-
sén folytatja tanulmányait, gitárt
tanít az Instrumentor Egyesület ke-
retében, koncerteket és gitárfeszti-
válokat szervez a Harmonia Cordis
Egyesületen belül és folyamatosan
koncertezik. Számos díj nyertese.
Vasilis Sigletos mestergitáron ját-
szik, AER hangosítórendszereket és
Savarez húrokat használ.

Gabriel Guillén (Ve/At) Venezu-
elában született és Dél-Amerikában
tanult. 1987-ben elnyerte az Anto-
nio Lauro és a Rotary nemzetközi
gitárverseny első helyét, majd az
osztrák kormány Merit Award díját,
a The Kery díjat, az Artinger díjat,
az Amigo de Venezuela díjat, a Ho-
nors díjat és a Caracas-Avila díjat.
Tanít az eisenstadti Joseph Haydn
Zeneakadémián és a bécsi Richard
Wagner Zeneakadémián. Több mint
34 országban tartott mesterkurzuso-
kat és koncerteket. A RUST Nem-
zetközi Gitárfesztivál művészeti
vezetője.

Jérémy Jouve (Fr) tanulmányait
az Ecole Normale de Musique-ban
és a párizsi Conservatoire National
Superieur de Musique et de Danse-
ban végezte. Csodagyerekként a
karrierje 10 éves korában kezdő-
dött, 13 évesen aranyéremmel dí-
jazta a helyi konzervatórium, 16
évesen indult első európai turnéjára,
a rangos Amerikai Gitár Alapítvány
(GFA) első díját 24 évesen nyerte el

Mexikóban. 2003-ban adta ki első
szólólemezét. A 2019-ben alapított
a Savoie-i Guitare en Alpes Nem-
zetközi Gitárfesztivál művészeti ve-
zetője. Piros Savarez Alliance és
kék Cantiga Premium húrokon ját-
szik. Oktatóként is tevékenykedik.

Yamandu Costa (Br). A héthúros
gitárvirtuóz Brazíliában született.
17 évesen lépett fel először Sao Pa-
ulóban, és azóta Brazília egyik leg-
tehetségesebb gitárosaként ismerik.
Sajátos zeneszerzői stílust alakított
ki magának, ötvözi a dél-amerikai
népzenét, a chorot és a szambát. 17
CD-t és 2 DVD-t adott ki. Az évek
során világszerte koncertezett.

Augusztus 11.
Cassie Martin (Fr) 5 évesen kez-

dett el gitározni, eleinte a d’Orléans
Konzervatóriumban, majd 2015-től
Párizsban tanult. Kilencéves korától
számos nemzetközi verseny díja-
zottja, többek között a Párizsi Gitár-
fesztivál versenyének első díját
nyerte el 2018-ban, ezáltal beleke-
rült az Eurostrings Young Stars
programba. 

Venti Chiavi Guitar Trio (Hu). A
triót 2014-ben alapította a Pécsi Tu-
dományegyetem Művészeti Kará-
nak három hallgatója: Ritter Zsófia,
Kormos Balázs és Tóth Álmos. Cél-
juk bővíteni a klasszikus gitártrió-
repertoárt, ezért számos átiratot
készítenek és játszanak. Számos si-
keres koncertet adtak különböző
zenei fesztiválokon és koncertter-
mekben Európában és az Egyesült

Államokban. Első lemezük 2018-
ban jelent meg Venti Momenti cím-
mel.

Beke István Ferenc & Székely
Alpár (Ro). Beke István Ferenc a
Gheorghe Dima Zeneakadémia
gitár- és kamarazene-tanára, a ma-
rosvásárhelyi Harmonia Cordis
Egyesület elnöke. Több díjat nyert
országos és nemzetközi klasszikus
gitárversenyen, valamint számos
hazai és külföldi mesterkurzuson
vett részt, kamarahangversenyeket
adott számos országban. A maros-
vásárhelyi, székelyudvarhelyi és
sepsiszentgyörgyi Harmonia Cordis
Nemzetközi Gitárfesztivál és a ko-
lozsvári Novo Generatio Nemzet-
közi Gitárnapok szervezője.
Doktori címet 2011-ben szerzett a

kolozsvári Gheorghe Dima Zene-
akadémián.

Stummer Márton (Hu) 1991-ben
született Győrben, tanulmányait a
Richter János konzervatóriumban,
a Varga Tibor Zeneművészeti In-
tézetben és a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetemen végezte.
Több magyarországi és nemzet-
közi verseny díjazottja, számos
országban koncertezett. Zenei te-
vékenysége kiterjed a klasszikus,
dzsessz és kortárs zenére is. 2020-
ban First Step címmel jelent meg
a saját kompozíciókból álló le-
meze.

Pusztai Antal Band (Hu/At/Ro)
1978-ban született Győrben. Napja-
ink egyik legtehetségesebb klasszi-
kus- és dzsesszgitárosa.
Tanulmányait Frankfurtban, majd

Bécsben folytatta. Népszerű szemé-
lyisége a dzessz- és a klasszikus
gitár világának, koncertezett Eu-
rópa-szerte, Dél-Koreában és Ko-
lumbiában is.

Augusztus 12.
Cristina Galietto (It) Nápolyban

született, 7 éves korában kezdett gi-
tározni. Tanulmányait a nápolyi
Margherita di Savoia zenelíceum-
ban, a brightoni Blatchington Mill
iskolában, a nápolyi San Pietro a
Majella és az avellinói Domenico
Cimarosa konzervatóriumban foly-
tatta. Számos országos és nemzet-
közi versenyen nyert díjat. Jelenleg
Grazban folytatja tanulmányait.
Legújabb lemeze, az Avant l’Aube
2020-ban jelent meg. Alessandro
Marseglia mestergitáron játszik.

François-Xavier Dangremont
(Fr) 10 évesen kezdett el gitározni
a Le Mans Konzervatóriumban,
majd bejutott Lille városának Fel-
sőfokú Konzervatóriumába. 2017-
ben diplomázott muzikológia,
előadóművészet és pedagógia sza-
kon. Pályafutása alatt számos klasz-
szikus gitárversenyen vett részt, és
fontos díjakat szerzett különböző
nemzetközi versenyeken.

Csáki András (Hu) 1981-ben szü-
letett Budapesten. 11 éves korától
kezdett gitározni. 2007-ben diplo-
mázott a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Főiskolán. Tanulmányait a
Southern kaliforniai egyetemen
folytatta. Sok rangos versenyen
nyert díjat. Szólókarrierje mellett a

kamarazenével is foglalkozott. Je-
lenleg a budapesti Liszt Ferenc Ze-
neművészeti Főiskola professzora. 

Anton Baranov (Ru) 1984-ben
született, és tízéves korában kezdett
el gitározni. A Szentpétervári Kon-
zervatórium végzettje. Számos ver-
seny győztese, a világ egyik
legkimagaslóbb gitárosa. Fellépett
a világ leghíresebb koncerttermei-
ben, köztük a New York-i Carnegie
Hall-ban. Az első, Naxos Classical-
nek készült felvétele az év egyik
legjobb CD-je lett, és elnyerte az
American Records Guide Choise
díját. Több albumot is kiadott. Max
Cuker double top klasszikus gitáron
játszik, tevékenységét az amerikai
D’Addario húrgyártó cég támo-
gatja.

kezdődik a 16. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál!

Támogatók:
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– Huszonhét évesen lett a lap főszerkesz-
tője, ami rendhagyó volt azokban az időkben.
Hogyan alakult a csapata, s miért kellett tá-
voznia 1979-ben?

– Egy évvel a helyettesi kinevezésem után,
1968-ban, a megyésítéskor Dali váratlanul
felcsapott Kovászna megye egyik alapítójá-
nak, s a megyével együtt egy új napilapot te-
remtett Megyei Tükör címmel, egy sereg,
akkor végzett fiatallal együtt, akiknek az ere-
deti terv szerint mind-mind az Ifjúmunkás ri-
porterhadát kellett volna gyarapítaniuk. Ez
egy kicsit pofon vert engem, és újra megérez-
tem a talpam alatt az űrt, mintha a drótkötélen
felejtettek volna. Szerencsére nálunk dolgo-
zott a munkabíró, kiváló Lazics – Lázár Laci
–, Elekes Feri, Matekovics János, Kincses
Jóska, Gálfalvi Gyurka, Fejér Laci, Bodor
Tomi… Majd pár évig visszajött Hervay Gi-
zella is, s hozzánk igazolt Aradi-Schreiner
Jóska, Müller Ferenc, Kocsis István, Bodó
Barna, Pusztai Péter, Tar Károly, Kovács Ne-
mere, Szele Vera, Zsehránszky István, Mol-
nár H. Lajos, Nits Árpád, Mirk László,
Gergely Tamás… Az esztendők teltével, ifjúi
éveink múltával egyesek rendre ki-kiléptek a
szerkesztőségből, egyéni terveik és lehetősé-
geik szerint. 1979-ben magam sem voltam
már KISZ-korú fiatal, s a frissítés igénye
mindig is ott lebegett a szerkesztőség feje fö-
lött. Miután néhány testvérem külföldre távo-
zásával a káderlapomon tovább szaporodtak
a foltok, a válás elkerülhetetlenné vált. Nyári
szabadságomról visszatérve megtörtént lecse-
rélésem hivatalos bejelentése. A lehetőség és
a bizonyosság, hogy megszabadulok a mások
által „bársonyszéknek” titulált helyzetből, s
újra mezei újságíró lehetek, szárnyakat adott.
Végre jó éjszakáim lettek. Derűsen teltek a
napok. A menesztés tehát, a lapnál hagyottak
miatti aggódás dacára, felszabadító hatással
volt rám.

– Az „aranykornak” nevezett években a
sajtóban, könyvkiadásban sokan igyekeztek
kijátszani a cenzúrát. Hogyan sikerült ez az
Ifjúmunkásnál?

– A cenzúrával való párharc olyan volt,
mint a nappalok és az éjszakák váltakozása.
Pontosan sose tudtuk, hogy mitől kell tarta-
nunk, mert a szüntelenül frissített tilalom-
gyűjtemény a cenzúra birtokában volt, ők
pedig úgy intézték, hogy ők legyenek azok,
akik a sípba fújnak, mi pedig lepődjünk meg
újra és újra, hogy lesre szaladtunk. A társas-
játékot újra és újra lejátszottuk – az Ifjúmun-
kás esetében hetente, megjelenés előtt egy
nappal. A végén már annyira kiismertük egy-
mást, hogy pontosan tudtuk, mire gondol a
másik. A legegyszerűbb csel az volt, ha né-
hány ártatlan „vaktöltényt” helyeztünk el bi-
zonyos szövegekben, s míg azok
kiigazítására összpontosítottunk, fontosabb,
lényegesebb mondandók átcsúsztak a szűrőn.
Sokban segített, hogy sikerült kitanulnunk a
cenzorlogikát: a sajtóellenőr ugyanis soha-
sem volt magányos farkas. Nem volt a kezé-
ben korlátlan hatalom. Ha engedékenynek
bizonyult, annak letagadhatatlan nyoma ma-
radt, és az ő utólagos ellenőrzésével megbí-
zott szupercenzor könnyen a fejére olvashatta
„árulását”, ami nemegyszer az állásába is ke-
rülhetett. Egy-egy „győzelmünk” után vi-
szont a cenzúra mindig szigorúbb lett,
rendezte sorait, ha kellett, kicserélte megbíz-
ható embereit, az újakhoz pedig új játéksza-
bályokat kellett kiokoskodni. Kezdődött
minden elölről.

– Nagy visszhangja volt Jelentések – ma-
gamról című önéletrajzi művének, amelyben
életének, munkásságának ismert vagy ke-
vésbé ismert részleteit tárja az olvasók elé.
Van olyan személy – egykori kollégára, író-
társra gondolok –, akitől, úgy érzi, bocsána-
tot kellene kérnie?

– Többen vannak, egyesek már nem élnek.
2009-ben megjelent Jelentések – magamról.
Emlékezések ellenfényben című könyvem
megírásának kiváltója is ez volt: tévedéseim-
mel, ballépéseimmel, kisiklásaimmal próbál-
tam benne elszámolni. Szorosan ehhez
kapcsolódik írói-újságírói múltam summája,
emberi kapcsolataim elemzése. Könyvemet
egyfajta megkövetésnek is szántam, bár azt
vallom, hogy mindenekelőtt a magam bocsá-
natát kell elérnem mindazért, amit másokkal
szemben netán elkövettem. Amíg magammal
nem békülök meg, addig minden további kí-
sérlet csak menekülésnek, mentegetőzésnek,
mosakodásnak hat. A Jelentések… internetes
változatát ezért is helyeztem el a Magyar
Elektronikus Könyvtárban, hogy bárhonnan

elérhető legyen, s az alapszöveg helyett
együtt legyen a könyv, kiegészítve megannyi
visszhangjával, a benne foglaltakkal kapcso-
latos reflexiókkal, véleményekkel, a szer-
kesztés során kiiktatott bizonyos részletekkel
is. 

– Milyen volt az „előrés”, majd 1989 után
„RMSZ-es” újságírónak lenni? Hogyan élte
meg a korszakváltást a hazai sajtóban?

– Az volt kezdeti számításom és ambícióm,
a pályára lépve, hogy az újságírás révén rop-
pant gazdag élettapasztalatra teszek majd
szert, s a realizmus klasszikusai eljöhetnek
hozzám labdaszedőnek. Élményeimből pedig

olyan irodalmi művek sarjadnak majd, hogy
minden időkben kiverik a biztosítékot. Ezzel
szemben ez nem jött össze, mert közben ki-
derült, hogy az élményekhez élni is kell, le-
hetőleg teljes, sokszínű, hiteles, mozgalmas
életet, megmártózni mindenféle helyzetben
és konfliktusban, ahogy az Jack Londonnak
megadatott – sokan irigyelték is érte, de ő az
ellenségének sem kívánta ifjúkori nélkülözé-
seit, önként vállalt csavargásait. Az újságírói
státus hozzásegít ugyan élményekhez, de
hogy ezek mélyek legyenek, ahhoz át kell
törni a szokványosság, a rutin, az elvárások
falát. Az újságíró azonban gyorstüzelő fejva-
dász. Gyorsan kell céloznia, és fegyvere le-
gyen mindig csőre töltve. Egy trófea nem
trófea, befejezett egy cikket, már jön is a
másik, egyik útról hazatér, már indulhat a má-
sikra… Persze, jobbik esetben. A mi esetünk-
ben, a szocialista sajtóban ez is sajátosan
elbürokratizálódott. Hamar rájöttünk, hogy
nem az igazságot, a valódi konfliktusokat kell
keresnünk az életben, s azokat kérdő- és fel-
kiáltójelekké igazítanunk, hanem elveket kell
illusztrálnunk, nevelési célok felé terelni az
olvasó tudatát, megtalálni az életben azokat
az érveket, amik a jelszavainkat éltetik. És
persze, irtani a rosszat gyökerestől, de hogy
ki és mi a rossz, ezt is nagyon sokszor mások
mondták meg nekünk. Így aztán az újságírás
egyre könnyedebb időtöltéssé vált, csak az el-
várásokat kellett ismerni, néhány fontos em-
berrel – elvtárssal – elbeszélgetni, nem túl
mélyen, éppen csak néhány bekezdésnyi vé-
lemény, tanulság erejéig, s már készülhetett
is a cikk, aminek nem is kellett túl jónak len-
nie, hiszen a szerző után még jó páran igazí-
tottak rajta – szórenden, kifejezéseken, sorok
számán, beleírtak, kivágtak, címet változtat-
tak, szinte a végletekig belelovalva magukat
a fétisként hajtogatott hitbe, hogy az a jó szer-
kesztő, aki minél több hibát észrevesz, ergo
az a jó kézirat, ami csak úgy hemzseg a bea-
vatkozásoktól. Ez filozófiailag jól hangzik,
olykor még igaz is tud lenni, de túlhajtva, ve-
zérelvvé emelve demoralizáló és szakmailag
lefegyverző. Az 1989 decembere utáni Romá-
niai Magyar Szó maga volt a felszabadulás,
a tobzódás a lehetőségekben, a visszafogott
ambíciók azonnali kiélése. De az akkor fel-
vett iramot nem lehetett hosszú távon tartani.
Sajnos, a „megváltozott” társadalmi valóság
is nagyon hamar kimutatta a foga fehérjét: a
hatalom ezután is maga köré rendezi és ren-
deli a sajtót. Ezúttal gazdasági eszközökkel.
Ám rendszertől függetlenül, lehangoló ta-
pasztalat, hogy újságíróként rengeteg közhe-
lyet lélegeztem be, amelyek azóta is
vissza-visszalőnek. A közhelyek, a sablonok
olyanok, mint a bogáncs. Akkor is az emberre
ragadnak, ha leseperjük őket. Sőt, olyankor
talán még jobban ragaszkodnak hozzánk. Így

vannak megteremtve és ezért. Hogy minden-
kit gondolkodás nélkül kiszolgáljanak. Ma-
kacs népség. Ezek leginkább prózai
szövegeimet lepik be, teszik nehezen emészt-
hetővé, de ha nem vagyok résen, mindenütt
felbukkannak. Megszabadulni tőlük egy más-
fajta élet kellene. Az pedig nincsen.

– 2004-es nyugdíjba vonulása után Csík-
szeredát választotta lakhelyül. Miért? 

– Többször megkérdeztem már magamtól:
ha 26 évet éltem Kolozsváron, majd 36 évet
Bukarestben, akkor vajon minek vallom ma-
gamat? Kolozsvárinak? Bukarestinek? Vagy
csíkszeredainak, ahol immár 17 éve élek?
Mindegyiktől kaptam valami nagyon fonto-
sat. Kolozsváron, a gyermeki ragaszkodás
mellett az állandó és egyre nyomasztóbb ott-

hontalanságot éreztem, amikor családot ala-
pítva rájöttem arra, hogy nekem, a
kolozsvárinak nem jut egy kétszoba-konyhás
zug, mert olyan volt a rendszer, amilyen. Bu-
karest megadta azt, amire vágytam, de csak
egy paktum árán: tulajdonképpen látatlanban
eladtam a sorsomat – s talán a szeretteimét is
– egy követelőző hatalomnak, amely végül a
saját kénye-kedve szerint igyekezett sáfár-
kodni vele, én meg ennek a játszadozásnak
próbáltam ellenállni, erősen korlátozott siker-
rel. E küzdelemben sebeket kaptam, de harci
tapasztalatot is nyertem, ami egy másik élet-
ben pompásan használható is lenne, csakhogy
az én filozófiám szerint másik élet nincsen, a
jól-rosszul leéltet kell véglegesként elfogad-
nunk. Csíkszereda a menekülést és a meg-
nyugvást jelentette. A román tengert
felváltotta a székely-magyar öböl. A szülőktől
örökölt szűköcske mentsvár, a csíkszentkirá-
lyi házrész, amit kényelmi okokból végül vá-
rosi lakásra váltottunk, éppen jó volt a
megtelepedéshez. Sírjuk egy megállónyira
fekszik a várostól, 8 km, akár gyalog is meg-
tehető, ha fizikai közelségükre vágyom. Az
emberszabású léptékek, az, hogy minden el-
érhető közelségben van, és egyszerűen, túl-
ságosan nagy tülekedés nélkül elintézhető,
kijárható, számomra oázissá teszik az amúgy
hideg, ködös, de tavasszal, nyáron és ősszel
roppant barátságossá (is) váló várost az Olt
völgyében. Innen már nem igazán vágyom
sehova.

– Jó ideje szerkeszti a Káfé Főnix irodalmi
portált a szintén „ifjúmunkásos” Gergely Ta-
mással együtt. Mit kell tudni erről a műhely-
ről?

– Azt, hogy műkedvelő, nonprofit vállal-
kozás, mely mások kegyelméből tartja fent
magát. Káfé Főnixként 2010 tavasza óta mű-
ködik, a HHRF (Hungarian Human Rights
Foundation) támogatásával, mely saját szer-
verén üzemelteti. Irodalmi és fotóművészeti
„napilap”, mert általában naponta frissül,
napi 10-11 közleménnyel gazdagodik az
egyre tekintélyesebb archívum. Érdekes
módon, szívesen kapcsolódnak be munkájába
számosan az Ifjúmunkás egykori munkatár-
sai, felfedezettjei, annak idején kezdő szerzői
közül.

– 2006-ban ún. „feleselő” verseket jelen-
tetett meg Lírai tőzsde: Fontos versek címen.
Honnan az ötlet, hogy olyan költők verseire
adjon „feleletet”, mint Páskándi Géza, Lend-
vay Éva, Dsida Jenő, Kabós Éva és mások?

– 2000-től errefelé nagyjából majd’ min-
den újabb verseskönyvem egy-egy ötlet vagy
helyzet köré kristályosul. Kezdődött a Csönd-
fűrész zenéjével, amely a Csíkszeredába köl-
tözésem első évének életérzéseit, a
meggyökerezéshez segítő emberi kapcsolata-
imat vette számba. Következett a Lírai

tőzsde: Fontos versek, amelynek később foly-
tatása is lett Lírai tőzsde: Szemelt versek cím-
mel, hasonlóan elképzelt konstrukció alapján.
Azért szeretem ezeket a parazita költeménye-
ket, mert miközben a játék megtanított mások
verseit értelmezni és az elfogadásig befo-
gadni, egy sor igen fontos, önállóan talán
meg sem születő versem beindítását tette
könnyebbé. Összefüggő versfüzérré nőtt a
2004-es kanadai utazásom alatt született A to-
lókocsi utasa című kötet, mely egy mozdu-
latlanságra ítélt, teljesen lebénult középkorú
férfi sajátos világérzékelésének elképzelt
tükre és tanulsága. Az ezután, az utóbbi évek-
ben született tematikus versciklusok és köte-
tek (Szürke rímek, Nadrágomon fekete folt,
Kóválygások a Hyde-parkban, Halászinas)
nagyjából csak interneten elérhetők, akárcsak
a legutolsó, a szívemnek éppen legkedve-
sebb, amivel 75 éves magamat kívántam
„megajándékozni”, a Koholt mesék. Vala-
mennyi helyet kapott a Magyar Elektronikus
Könyvtárban, ott élve sajátos életüket.

– Több interjúban is elmondja, hogy egész
életében élénken foglalkoztatták a kalandok.
Ezt én is sejtem, hiszen 1974-ben együtt
másztuk meg a Lakóca-tetőt többedmagunk-
kal, a Túrázz velünk! nyerteseinek csapatá-
val. Milyen kalandozásokra gondol még?

– Ha e kérdésre most érdemben válaszol-
nék, akkor úgy tűnne, hogy jócskán elkalan-
dozok a lényegtől. Pedig a kaland valóban
szorosan az életem tartozéka. Jó könyvet 
csakis úgy tudok elképzelni, ha az egyben ka-
landos is. Világ körüli kalandozásaimról vég-
leg letettem, mások úti kalandjait olvasva,
gyűjtögetve, a világhálón blogba szerkesztve
élem ki. Az Ifjúmunkásnál lelkesen vetettük
el az akkori romániai magyar útleírás mag-
vait. Amit aztán, 2003 januárjában, Kalan-
dozó című mellékletbe plántálva, az akkori
Romániai Magyar Szó keretében havonta
próbáltam tovább éltetni, fejleszteni. Azóta
Kalandozók címen a világhálón folytatom
önerőből mindazt, amit valaha elkezdtem: a
több mint 500 közlemény a műfaj kiapadha-
tatlan gazdagságának hirdetője. Ott helyezem
el egyelőre négy kanadai (családi) utazásom
nyomán készült naplófeljegyzéseimet is. 

– Műfordítással is foglalkozott, mindenek-
előtt román nyelvből. Osztja Kosztolányi
megállapítását, hogy a műfordítói munka
nem egyéb zseniális csalásnál?

– Kosztolányi nagyon is tudta, mit mond a
műfordításról. Persze, ő nem csak ezt állította
róla. Az biztos, hogy a jó műfordítás hasonló
a bűvész trükkjéhez: nem is vesszük észre,
miként sikerül egy más nyelven visszaadni –
ha megközelítőleg is – azt a hatást, amit az
írásmű eredetiben kiváltott. S mivel ez egy
roppant komplex és szinte lehetetlen feladat,
a teljesítmény is csak ritkán zseniális. A leg-
több fordítás inkább csak hasznos, elfogad-
ható megoldás. És még jó, ha szöveghű…
Nálam a műfordítás ingere amolyan pótcse-
lekvésként jelentkezik: amikor nem érzek
elég erőt a saját alkotáshoz, akkor a más nyel-
ven – esetemben románul – alkotókét veszem
„kölcsön” azáltal, hogy megpróbálom anya-
nyelvemre átültetni. Kölcsönsorok címmel ösz-
szeállítottam két antológiát is jelenkori román
költők műveiből, ugyanakkor kétnyelvű válo-
gatásban sikerült közel hoznom az olvasóhoz
Dan Culcer, Kocsis Francisko és Ion Dumb-
ravă költői világát. Ezekben sok esetben, furcsa
módon, a magaméra is ismerek.

– Mivel telnek a napjai? Min dolgozik je-
lenleg, mikor és mit ír?

– Leginkább olvasással, irományaim ren-
dezésével, házimunkával, zenehallgatással,
színházba járással telnek a napjaim. Ritkáb-
ban ugyan, de még utazgatok. Nem túl mesz-
szire, de a gyermekeinkhez mindenképpen.
Amúgy a rendszeres terepjáró „utazó” csön-
desen kimúlt bennem. Nagyon szeretem a
filmművészetet, a világhálón keresgélve pró-
bálom megismerni vagy újraélni azokat az al-
kotásokat, amelyek a műfaj csúcsait jelentik.
És egyre jobban csodálom a korábban szá-
momra ismeretlen filmiskolákat, mint ami-
lyen a török, az iráni, a svéd, az indiai, a
kínai, az izlandi, a belga filmművészet… Vi-
szont egy ideje egyáltalán nem tévézek, a hí-
reket igyekszem az internetről
összeválogatni. Olvasónaplókat írok, arra ér-
demes olvasmányaim mentén, elmélyítve
azok tárgykörét, felkutatva keletkezési körül-
ményeiket, a szerzők szándékait, a művek
utóéletét. Egyfajta kalandozás ez is. És még
nem is meséltem a blogjaimról, amelyek ön-
magukban is könyvbe kívánkozó önálló szel-
lemi vállalkozások. De az egy külön
történet…

(A levélinterjú 2016-ban készült.)

Tudtam, hogy ősz lesz…
(Folytatás a 3. oldalról)

Cseke Gábor Fotó: Pusztai Péter



Mit akarok én igazán? Egyre gyakrabban
vetődik fel a kérdés bennem, viszont a válasz
valahogy sohasem akaródzik megfogalma-
zódni. Közeledve a 26-hoz, a negyed évszá-
zados kort meghaladva úgy érzem, hogy
lemaradok, és egyre kevésbé élek. Lehet az
embernek az én koromban az a 40 fölötti
midlife krízise, amikor a középkorú férfiak
és nők észveszejtve frissülni, élni, csa-
jozni/pasizni, utazni, piálni akarnak, mert
úgy érzik, egyre inkább kifutnak az időből,
és nem élték még ki magukat? A válaszom

egy nagybetűs IGEN.  Tapasztalni akarok…
Tapasztalni az utazást, egy trópusi sziget hí-
vogató szépségét, a hullámok ringatását, a
homok puhaságát és a szél simogatását. És
valakit, aki fontos annyira, hogy megfeled-
kezzem rajta kívül mindenkiről és minden-
ről. Ő simogasson, ő szeressen, helytől és
időtől függetlenül. Ha jobban belegondo-
lok, már utazni sem akarok. Csak őt. Őt
akarom keresztül-kasul beutazni és megta-
pasztalni. 

– a tökéletes első csókot, ami közel sem tö-
kéletes, mert mindketten izgultok, és még le
is fejelitek egymást közben. Mégis a legtöké-
letesebb a világon

– a spontaneitást, az izgalmat és azt, hogy
sosem tudsz betelni a másikkal 

– a vad szexet, ami a meghittség morzsáit
rejti a harapásnyomok és szétkarmolt hátak
labirintusában 

– a beszélgetéseket „az élet nagy dolgai-
ról”, a kanapén ücsörögve, kávéval a kézben 

– a csillogást, amit a másik szemében lát-
hatsz, ha rád néz, még a legrosszabb napodon
is. Amikor tudod, hogy a világnál is többet
jelentesz neki 

– azt az ölelést és homlokpuszit, amit
sosem felejt el az ember, tökmindegy, hogy
mennyi idő telt el és mennyi minden válto-
zott.

Tapasztalni jó és félelmetes. Valahányszor
megtapasztalom mindezt, annyiszor rettegek,

hogy el fogom veszíteni… és ez eddig így is
volt. Az emberek jönnek és mennek az éle-
temben, mintha csak nyitva hagynám az
ajtót, és egy „Ne maradj bent soká!” feliratú
nyíllal világítanék kifelé a lépcsőházra. Ér-
zések hullámzanak a lelken keresztül, és egy
idő múlva nem marad belőlük semmi. Elkal-
lódnak szerte az életben, mint a kulcsaim
vagy a telefonom egy átbulizott éjszakán.
„Itt-ott valami leszakad az emberből, valami
láthatatlan kis lelki cafat. Az ilyeneket em-
lékeknek nevezzük el, és tiszteljük őket
hosszabb-rövidebb ideig, attól függően,
hogy mekkora bennük a romantika.” Aztán
lassacskán elmaradnak mellőlünk, mert talá-
lunk másokat a helyükre. És örökre belénk
égnek valahol.
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Cafat

Augusztus 13.
Francisco Luís (Pt) 1988-ban

született Portugáliában, és 10 éve-
sen kezdett el gitározni a helyi 
zeneiskolában. Tanulmányait Portu-
gália fővárosában folytatta, majd az
ország legfontosabb koncertterme-
iben koncertezett. Tanult a Maast-
richti Konzervatóriumban, jelenleg
a Den Haag Konzervatóriumban
mesterizik. Több mint 20 díjat
szerzett országos és nemzetközi gi-
tárversenyeken, közülük 12 első
díjat.

Steve Cowan (Ca) kanadai klasz-
szikus gitáros szólistaként és kama-
razene-formációban koncertezett
Kanadában, az Amerikai Egyesült
Államokban és Európában. Debüt-
lemezének kiadása után őt tartották
az ország egyik legtehetségesebb fi-
atal gitárosának. 10 díjat nyert or-
szágos és nemzetközi
gitárversenyeken. A Memorial Uni-
versityn, a Manhattan School of
Musicban és a McHill University-
ben végezte tanulmányait. Gitárt
oktat a Schulich Zenelíceumban és
a montréali McGill Egyetemen.

Lovro Peretić (Hr) 1995-ben szü-
letett Zágrábban. Tanulmányait a
Zágrábi Konzervatóriumban vé-
gezte. Számos országos és nemzet-
közi verseny díjazottja.
Legnagyobb eddigi sikere a 2020-
as Eurostrings verseny első díja.

Kamarazene-formációkban aktivál,
gitár-hegedű duóban is koncertezik,
és az Evocación gitártrió tagja.

Radu Vâlcu Quintet (Ro). A kvar-
tett idén egy ötödik taggal bővült,
az új felállás így mutat: Radu Vâlcu
– gitár, Mihai Balabaş – hegedű,
Andrei Petrache – zongora, Răzvan
Florescu – ütőhangszerek és Ale-
xandru Badea – dobszett. Az RVQ
debütáló albuma Daydream címmel
jelent meg. Zenei stílusukat a fusion
jazz, a klasszikus zene, a világi
zene, illetve az Egberto Gismonti
zenéjéből merített inspiráció jel-
lemzi.

Augusztus 14.
Marcell Nickmann (Hu) Buda-

pesten született, 14 évesen kezdett
el klasszikus gitáron játszani. A ver-
senyeken szerzett számos első díja
lehetőséget biztosított számára,
hogy együtt játsszon az osztrák-ma-
gyar Haydn Zenekarral. 2016-ban
kezdte egyetemi tanulmányait,
2018-tól kezdve a Szegedi Tudo-
mányegyetem Zeneművészeti
Karán tanul. Több kortárs zenei
projektben is közreműködött. 2020-
ban első díjat szerzett a Szegedi
Nemzetközi Gitárversenyen.

Pavlovits Dávid (Hu) a fiatal ge-
neráció egyik legkreatívabb szemé-
lyisége. 17 éves korában kezdett el
gitározni, 3 évre rá nemzetközi gi-
tárversenyt nyert Lengyelország-

ban. A szegedi Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem gitár- és kom-
pozíciós osztályában, majd a
Darmstadt Zeneművészeti Főisko-
lán és a Mainz Gutenberg Egyete-
men, valamint a müncheni
Musikhochschuleban tanult. Szá-
mos jelentős zenei versenyen vett
részt. 1999-ben neki ítélték a zene-
szerzőknek szánt Kodály Zoltán-
díjat. Jelenleg a Szegedi
Zeneegyetem tanára. Rendszeresen
meghívást kap nemzetközi zenei
versenyekre zsűritagként.

Nejc Kuhar (Si/At). Bécsben vé-
gezte mesteri tanulmányait. Előadó-
művészként és zeneszerzőként is
számos díjat nyert, fontos kiadókkal
együttműködve jelentek meg kottái.
Első lemeze a String Modulations
címet viseli. Szólóban és hegedű-
gitár formációban koncertezik
szerte a világban, konferenciákat és
mesterkurzusokat tart, valamint
meghívott zsűritag különböző or-
szágokban megszervezett versenye-
ken. Az eisenstadti Joseph Haydn
Konzervatóriumban és a Bécsi Ze-
neakadémián tanít klasszikus gitárt.

Alexandr Misko (Ru) modern,
fingerstyle akusztikus gitáros. A 22
éves gitárművész világszerte kon-
certezik, televíziós műsorokban lép
fel, és négy szólóalbumot adott ki.
A 2015-ös Guitar & Pen Tapping
Song című videója több mint egy-
millió megtekintést ért el, ezért
meghívták az amerikai Jimmy Kim-
mel Live! műsorba. A Billie Jean
című dal általa játszott feldolgozása
több mint 30 millió megtekintést
kapott a Facebookon. 2017-ben ki-
adta második albumát Beyond The
Box címmel. A felvétel első száma,
George Michael Careless Whisper
című dalának feldolgozása egy hó-
napon belül több mint 80 millió
megtekintést hozott a Facebookon
és a YouTube-on. YouTube-csator-
náját több mint 600.000-en követik.
2019-ben adta ki Roundtrip című
albumát, 2020-ban pedig a kiemel-
kedő orosz hárfaművésszel, Ale-
xander Boldachevvel lépett fel a
New York-i Carnegie Hallban. 12
évesen kezdett el klasszikus gitáron
játszani egy magántanárnál, akihez
három évig járt szülővárosában,

Krasznodarban. Miután megismer-
kedett az interneten a fingerstyle gi-
tárzene stílusával, önállóan kezdett
el tanulni. 4 albumot adott ki, és a
világ minden táján koncertezett, ta-
nított, zenét vett fel. 2018-ban a brit
MusicRadar magazin neki ítélte az
Év Gitárosa címet.

Augusztus 15.
Girán Péter (Hu) 1994-ben szü-

letett Magyarországon, 8 évesen
kezdett el gitározni. Számos hazai
és nemzetközi gitárverseny dobo-
gósa, győztese. 2018-ban részt vett
a EuroStrings program első évé-
ben, ahol a Szegedi Nemzetközi
Gitárfesztivál kinevezett művésze-
ként lépett fel, és tartott kurzust
számos országban. 2017-ben a
Szegedi Tudományegyetem Zene-
művészeti Karának hallgatójaként
diplomázott. A klasszikus zene
mellett flamencót is játszik, mely-
ben nagy szerepet kapnak saját
kompozíciói.

Cenk Erdoğan (Tk) Isztambul-
ban született 1979-ben. Az isztam-
buli Bilgi Zeneművészeti Egyetem
Zeneszerzői Tanszékén első osztá-
lyú kitüntetéssel diplomázott. Az
Aria filmzenetársulattal együtt
komponálta és rendezte az Issiz
Adam című film zenéjét, amellyel
2009-ben elnyerte az év filmzene-
díját. 2014-ben elkészítette az első
oktatási weboldalt a fretless gitáro-

záshoz a www.fretlessguitarles-
sons.com címen, és elkezdte taní-
tani a török gitározás módját és
saját gitárjátékának technikáit.
Négy lemezt adott ki, turnézott vi-
lágszerte. Producerként, zeneszer-
zőként és előadóművészként
tevékenykedik, filmzenét ír és szó-
lóban, illetve a Cenk Erdoğan Tri-
óban koncertezik.

Antoine Boyer (Fr) a leghitele-
sebb cigány-dzsessz forrásokból
inspirálódott, mindhárom lemeze
több díjat is nyert. Klasszikus gi-
tárt is tanult Párizsban, és a klasz-
szikus zene terén is díjakat
szerzett. Antoine Boyer és Samue-
lito 2017-ben megnyerték a Drez-
dában megrendezett 4. European
Guitar Award első díját, felvették
első közös albumukat, a Coinci-
dence-t, és azóta az egész világon
turnéznak. 2019-ben csatlakoztak
az International Guitar Night társu-
lathoz. A TANGRAM nevű zene-
kar alapítója is.

Samuelito (Fr). Samuel Roues-
nel „Samuelito” 1993-ban szüle-
tett, és hétéves korában kezdte
tanulmányait klasszikus gitáron a
Conservatoire de Caenben, Nor-
mandiában. Első alkalommal 16
éves születésnapján lépett fel a
Caen Színházban, a koncertet a
France Télévisions közvetítette.
Ezzel vette kezdetét mára már
nemzetközivé vált karrierje.
(Knb.)

kezdődik a 16. Harmonia Cordis Nemzetközi Gitárfesztivál!

A Filmtett Egyesület hetedik alkalommal hirdeti
meg a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle ver-
senyét, a Filmgaloppot. Az erdélyi magyar filmeket
megmérettető verseny évente műfajt vált: hol fik-
ciós alkotások, hol dokumentumfilmek nevezését
várják a szervezők, akik vetésforgójuk elvét kö-
vetve idén ismét a dokumentumfilmeseket célozzák
meg.

A Filmgalopp versenye a 21. Filmtettfeszt Erdélyi Magyar
Filmszemle helyszínein október 6. és 9. között zajlik. A jelent-

kezés határideje: augusztus 22., vasárnap 23:59. A beváloga-
tott filmek listáját szeptember 1-jén teszik nyilvánossá, a díj-
kiosztó, a fesztivál záróünnepsége október 9-én lesz
Kolozsváron.

A verseny célja ezúttal is fiatal erdélyi magyar tehetségek
felkutatása, filmjeik bemutatása a szakma és a nagyközönség
előtt, elbírálásuk egy szakmai zsűri által. Olyan, 2019. január
1-je óta elkészült dokumentarista (élőszereplős vagy animált,
de a valóságot rögzítő) alkotások nevezését várják, amelyek
stábjának kulcsfigurái (író, rendező, operatőr, producer) nagy-
részt erdélyi alkotók, a filmek javarészben erdélyi helyszíne-
ken készültek, javarészben magyar nyelven.

A nevezés ingyenes. A zsűri által legjobbnak ítélt film egy-
millió forint pénzjutalomban részesül a Nemzeti Filmintézet
jóvoltából, a közönségkedvenc alkotás számára pedig a Nobila
Casa ajánlott fel idén is 1000 lej pénzjutalmat.

A részletes kiírás elérhető a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar
Filmszemle honlapján, a filmtettfeszt.ro/verseny oldalon.
(Knb.)

Dokumentarista filmes alkotások nevezését várják
filmgalopp

Samuelito

Pusztai Antal

Brassai H. Réka

(Folytatás a 4. oldalról)



A Nemzetközi Olimpiai Bizottság visszavonta annak a két
fehérorosz edzőnek az akkreditációját, akik a hírek szerint
megpróbálták hazakényszeríteni Krisztyina Tyimanovszka-
ját. A két érintett edző, Artur Simak és Jurij Majszevics már
el is hagyta az olimpiai falut. A NOB korábban közölte,
hogy Tyimanovszkaja ügyében hivatalos vizsgálatot indí-
tott, és jelentést kért a belarusz olimpiai csapattól. A 24
éves atléta hétfőn versenyzett volna 200 méteres síkfutás-
ban az olimpián, de a belarusz olimpiai bizottság – hiva-
talosan az edzők döntése nyomán, orvosi javaslatra –
vasárnap az „érzelmi, pszichológiai állapotára” hivat-
kozva visszavonta a nevezését. Tyimanovszkaját a belarusz
olimpiai csapat vezetői múlt vasárnap akarata ellenére
akarták feltenni egy Minszkbe induló járatra Tokióban.
Azonban amikor kivitték a tokiói repülőtérre, rendőri se-

gítséggel diplomáciai menedéket kért a tokiói lengyel nagy-
követségen, majd előbb Bécsbe, aztán Varsóba utazott. A
szökése után először nyilatkozva azt mondta: a nagymamá-
jával beszélt a repülőtérre tartó úton telefonon, aki arra
kérte, hogy ne menjen haza, mert félő, hogy elmegyógyin-
tézetbe készülnek internálni.

Elkészült a kardigán, amit a Tokióban 10 méteres szink-
ronugrásban győztes Tom Daley kötött az olimpián. A brit
műugró büszkén osztotta meg Instagram-oldalán a képeket.
Azt írta, szeretett volna készíteni valamit, ami emlékeztetni
fogja a tokiói olimpiára. A versenyzőt többször is kiszúrták
a fotósok a nézőtéren, amint kötögetett. A fehér kardigán há-
tuljára az olimpiai ötkarika, valamint Nagy-Britannia olim-
piai logója, előre pedig a Tokió felirat került japánul. A
sportoló korábban arról beszélt, hogy 2020-ban, a korona-
vírus miatti lezárások idején kezdett el kötni és horgolni, 
leginkább azért, hogy ne csavarodjon be a bezártságban. „Az

egyetlen dolog, ami az egész folyamat alatt megőrizte a
józan eszemet, az a kötés, a horgolás és mindenféle varrás
iránti szeretetem” – fogalmazott.

– Az olimpia messze túlszárnyalta a várakozásaimat, min-
den dicséret megilleti a csodálatos versenyhelyszíneket és a
barátságos szervezőket – jelentette ki Thomas Bach, a Nem-
zetközi Olimpiai Bizottság elnöke az MTI szerint.

A 69 éves német sportdiplomata úgy látja, rendkívül ha-
tékonynak bizonyult a védekezés a koronavírus-járvány
ellen: „Aggódtam, hogy lélektelenné válik az olimpia a
nézők kizárása és a szigorú higiéniai előírások miatt, de a
sportolók fantasztikus légkört adtak az eseménynek, sok eset-
ben észre sem lehetett venni, hogy nincsenek szurkolók a
helyszínen”.

Bach szerint a résztvevők hálásak, hogy idén végre meg-
rendezik az olimpiát, és rendkívül magas színvonalon telje-
sítenek. 

MINDENFÉLE
KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalagfüg-
gönyöket, belső redőnyöket, szúnyog-
hálókat. Tel. 0744-121-714, 0766-214-
586. (12427)

MOSÓGÉP- és hűtőszekrény-javítást
vállalok. Tel. 0755-825-502. (12726-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk augusz-
tus 7-én a sáromberki KÁNTOR
(szül. NAGY) ILONÁRA halálának
első évfordulóján, aki egy évvel
ezelőtt búcsú nélkül távozott
ugyan, de szeretetének, jóságá-
nak, hűségének emlékét örökre
szívünkben hagyta. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Bánatos szerettei. 
(sz.-I)

Hét év telt el, mióta drága édes-
apám, özv. MARTON MIHÁLY, a
KMO énekkari művésze meg-
tért Teremtőjéhez. Isten áldja
meg nyugodt pihenését szülőfa-
luja csendes temetőjében. Szép
emlékét el nem múló
szeretettel őrzöm. Bánatos ár-
vája, Melinda. (Sz.-I)

ELHALÁLOZÁS

Isten akarata előtt meghajolva,
mély fájdalommal tudatjuk, hogy 

dr. KOÓS GYÖRGY 
állatorvos

2021. július 8-án, hosszú szenve-
dés után, életének 64. évében
csendesen megpihent. Földi
élete családjáért és a közössé-
gért végzett hűséges és önfelál-
dozó munkával telt el. Temetése
2021. augusztus 9-én 14 órakor
lesz a református temetőben, re-
formátus szertartás szerint. 

A gyászoló család. (12737-I)
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A MELINDA STEEL acélkereskedelmi vállalat marosvásárhelyi te-
lephelyére munkatársat keres ÁRUMOZGATÓI (manipulant marfă)
munkakörbe.  Jelentkezés önéletrajzzal, elektronikusan a 
steelms@melinda.ro e-mail-címen vagy személyesen a Raktár (Depo-
zitelor) utca 45–47. szám alatt. További információk itt: 0742-146-910.
(65807-I)
ALKALMAZUNK minimális VILLANYSZERELŐI TUDÁSSAL
rendelkező személyeket, akár nyugdíjasokat is, kábelezési munkára. Je-
lentkezni az electrosec@rdslink.ro e-mail-címen vagy a 0745-660-922-
es telefonszámon. (p.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Olimpiai hírek

A pénteki versenynap sem múlt el
magyar érem nélkül a tokiói olim-
pián, ráadásul két új sportágban sike-
rült dobogós helyezést elérni.

Női uttusában Kovács Sarolta és
Gulyás Michelle azonos pontszámot
szerzett az előző napi körvívásban,
majd az úszásban mindketten az él-
mezőnyben végeztek, Gulyás egy ki-
csivel jobb eredménnyel. A végső
rangsort alig befolyásoló bónuszví-
vást követően a lovaglás következett,
amelyen Gulyásnak nem volt szeren-
cséje a lósorsolásnál, cserét is kért,
miután előzőleg a lovával ketten is
estek, azonban az új lóval is jelentő-
sen lemaradt. Nem úgy Kovács, aki
feljött az összetett harmadik helyére és 11 másodper-
ces hátrányból kezdte a lövészettel kombinált futást.
Nem behozhatatlan hátrány, és valóban, sikerült
mindkét előtte indulót megelőznie, ám két mögötte
induló rivális viszont őt előzte meg, így Kovács Sa-
rolta bronzérmet nyert a magyar sikersportágban. Gu-
lyás Michelle végül a 12. helyen ért célba.

Meglepő érem született karatéban, a férfiak 75 kg-
os súlycsoportjának kumite számában. Hárspataki
Gábor két győzelemmel (az egyiptomi Abdelaziz Ab-
dallah és a japán Ken Nisimura ellen), egy döntetlen-
nel (az ukrán Sztanyiszlav Horunával) és egy
vereséggel (az amerikai Thomas Scott-tól) a második
lett a csoportjában, így elődöntőbe jutott, ahol az azeri
Rafael Agajevvel került szembe. Az egykori példakép
már túl kemény falat volt, így 7-0-s vereséget szen-
vedett. Ebben a sportágban viszont nincs bronzmeccs,
így az elődöntő veszteseinek jár a bronzérem.

Néhány szó a többi magyar és román eredményről
Atlétika. Utoljára rendeztek olimpián 50 km gya-

loglást, ez a versenyszám már nem lesz a párizsi olim-
pia műsorán. A hajnali kezdés és annak ellenére, hogy
a versenyt az északon fekvő Szapporóba helyezték át,
nagy meleg nehezítette a versenyzők dolgát. A ma-
gyarok közül Helebrandt Máté a 17., Venyercsán
Bence a 20. helyen végzett. Románia képviselője,
Marius Cocioran a 24. helyen érkezett célba. A női 20
km gyaloglásban Kovács Barbara 46. lett, Madarász
Viktória nem tudta befejezni a versenyt.

Birkózás. Incze Kriszta marad az egyedüli romániai
birkózó, akinek sikerült legalább egy meccset meg-
nyerni a tokiói olimpián. A női 50 kg-ban Alina Vuc
már az első körben kikapott a bolgár Miglena Szelis-

kától, míg a férfiszabadfogás 97 kg-jában a riói bron-
zérmes Albert Saritov alulmaradt az olasz színeket
képviselő Abraham Conyedóval szemben. Mivel le-
győzőik kiestek a következő mérkőzés után, a 
vigaszágon sem folytathatják. Az egyetlen magyar
színeket képviselő szabadfogású birkózó, a 65 kg-os
Muszukajev Iszmail győzött az argentin Agustin
Destribats ellen, de kikapott a japán világbajnok 
Takuto Otogurótól. Miután utóbbi döntőbe jutott, 
vigaszágon próbálkozhat az éremszerzéssel.

Kajak-kenu. Kajak-kenuban az utolsó négy szám
előfutamait rendezték. A női kettes kenu 500 méteres
számában Balla Virág és Takács Kincső a második
helyen végeztek az előfutamban, így közvetlenül elő-
döntősök. Férfi egyes kenu 1000 méteren Fejes Dá-
niel a futamában második hellyel jutott elődöntőbe.
Adolf Balázs hatodik lett, aztán a vigaszfutamban is
csak ötödik, így kiesett. Románia képviseletében 
Cătălin Chirilă futamgyőzelem után várja az elődön-
tőket, Alexandru Mihalachi pedig kiesett, miután a fu-
tamában és a vigaszágon egyaránt ötödik helyet
szerzett. A női négyes kajak 500 méter első előfuta-
mából a Kozák Danuta/Csipes Tamara/Kárász
Anna/Bodonyi Dóra alkotta csapat megnyerte a futa-
mát, a négyes férfi 500 méteren a Nádas Bence/Beke
Kornél/Csizmadia Kolos/Totka Sándor csapatnak vi-
szont az előfutam ötödik helye után vigaszfutamra
volt szüksége. Ezt megnyerte, így rajthoz állhat az
elődöntőben. 

Ritmikus sportgimnasztika. A 20. helyen végzett a
ritmikus sportgimnasztika selejtezőiben Pigniczki
Fanni. A magyar lány a legjobban szalaggal teljesített,
itt a 16. lett, buzogánnyal viszont csak a 23. A döntőbe
a legjobb tíz versenyző jutott.

Vízilabda. A csoportmérkőzések során elszenvedett
vereséget követően
másodszor is veszí-
tett Görögország
ellen Magyarország
férfi-vízilabdaválo-
gatottja, így nem ju-
tott döntőbe. Az
esélylatolgatás sze-
rint Magyarország
számított favoritnak,
hisz a görögök még
soha nem játszottak
döntőt olimpián. A
mérkőzésen kevés
gól esett, a görögök
folyamatosan vezet-
tek, és a magyar játé-
kosok a második
félidőben már kap-
kodni kezdtek. 
A mérkőzés 9-6-os
görög győzelemmel
végződött. Magyar-
ország vasárnap 
a bronzéremért
játszik.

Érem öttusában, karatéban

VÁLLALUNk szigetelést, bármilyen festést, ácsmunkát, bádogosmunkát,
kerítések, teraszok, csatornák készítését. Tel. 0767-837-782. (12577)

Bronzérmes kovács Sarolta a női öttusázók egyéni versenyének  eredményhirdetése után 
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Hárspataki Gábor (balra) küzd a japán Nisimura ken ellen Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ez a nap az emlékezés napja, érted
imádkozunk halkan, zokogva. Szí-
vedben nem volt más, csak jóság és
szeretet, munka és küzdelem volt
egész életed. Értünk éltél, bennün-
ket szerettél, mégis búcsú nélkül el-
mentél.
Fájó szívvel emlékeztünk augusztus
6-án a nyárádszeredai 

BÁRDOS ERZSÉBETRE. 
Emléke szívünkben örökké megma-
rad. Nyugodjon békében! 
Szerettei. (12735-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI TRANSILVANIA REPÜLőTÉR 
versenyvizsgát szervez 

– egy  REPÜLőTÉRI UTASTÁJÉkOzTATÓI állás betöltésére  – COR-kód 432305. 
A versenyvizsga időpontja: augusztus 26., 10 óra; 

– valamint egy MUNkAGÉPVEzETőI állás betöltésére – COR-kód 833204. 
A versenyvizsga időpontja: augusztus 27., 10 óra. 
Bővebben a www.transylvaniaairport.ro honlapon 

vagy a 0265/328-888-as telefonszámon. (sz.-I)

Bálint zsombor



Hirdetőink figyelmébe!
Felhívjuk hirdetőink 

figyelmét, hogy hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
valamint a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 9–14 óra között. 
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kOBAk köNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro

fONTOS  TELEfONSzÁMOk
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932

- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 

(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 

Csendőrség, Mentőállomás): 112

• Rendőrség - 0265/202-305  

• SMURD (betegekkel 

kapcsolatos információk) - 0265/210-110

• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177

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.

MAROS MEGYEI TANÁCS

Közlemény
Maros megyében a kerelőszentpáli,

nem veszélyes hulladéktároló mechanikai-
biológiai kezelőállomás működtetésére 

kiadott MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújításáról

A Maros Megyei Tanács tájékoztatja az érdeklődőket,
hogy benyújtotta az MS 3/22.03.2016. számú integrált
környezetvédelmi engedély megújítására vonatkozó
igénylését, amely Maros megyében a kerelőszentpáli,
nem veszélyes hulladéktároló állomásra és mechani-
kai-biológiai kezelőállomásra vonatkozik, az ipari ki-
bocsátásokra érvényes 278/2013 sz. törvény 1.
mellékletének 5.4 és 5.3 előírásai alapján. 
Az integrált környezetvédelmi engedély iránti igény
alapjául szolgáló tevékenységek lehetséges környezeti
hatásairól az APM Marosvásárhely honlapján tájéko-
zódhatnak a http://apmms.anpm.ro internetes címen.
Az érdekeltek észrevételeiket, javaslataikat, megjegy-
zéseiket elküldhetik postai úton a Maros Megyei Kör-
nyezetvédelmi Ügynökséghez: Marosvásárhely, Hídvég
utca 10. szám, e-mailen az office@apmms.anpm.ro
címre vagy faxon a 0265-314-985-ös számra a hirdetés
megjelenésétől számított 30 napon belül.

Az ELNÖK nevében Paul Cosma
Szász Zoltán Tibor FŐJEGYZŐ
megyemenedzser


