
Marosvásárhelyen, Nyárádszeredában és további 17 szom-
szédos községben, amelyeket Maros megye hulladékgazdál-
kodási térképén 2-es régiónak neveztek el, október 21-étől 
új köztisztasági szolgáltató, a kolozsvári bejegyzésű, osztrák 
érdekeltségű Brantner–Veres Company kezdi el a munkát. Az 
öt évre szóló szerződést június 21-én írták alá az Ecolect Kö-
zösségi Fejlesztési Társulással. A szerződés összértéke meg-
haladja a 77 millió lejt – tájékoztatott Tóth Brezovszky Andrea, 
a fejlesztési társulás ügyvezető igazgatója. 

A 2-es hulladékgazdálkodási régióba a két városon kívül a következő 
önkormányzatok tartoznak: Mezőbánd, Székelybere, Koronka, Maros-
keresztúr, Nyárádremete, Nagyernye, Marossárpatak, Gernyeszeg, Szé-
kelyhodos, Jedd, Mezőmadaras, Nyárádmagyarós, Mezőpanit, 
Marosszentkirály, Marosszentgyörgy, Marosszentanna és Csíkfalva.  

– Október 21-én jár le az a 120 napos időszak, ami alatt a cég fel kellett 
készüljön a szolgáltatásra, meg kellett szerezze az engedélyeket, a kon-
ténereket, a kukákat és elő kellett készítse az autóparkot, tehát a köztisz-
tasági szolgáltatás átvételét a 2-es zónában.  

(Folytatás a 2. oldalon)

2022. október 15., szombat 
LXXIV. évfolyam  
236. (21211.) sz.  
Ára: 3 lej  
(előfizetőknek 1,57 lej) 

A fűtésszámlák 
miatt rövidebb 
lesz az évad 
 Az elmúlt hetekben bemutatott tánc-
műsornak lesz egy nagyobb, táncszín-
házi változata is, amellyel január 6-án 
lépnek fel a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színházban. Erre az alkalomra vissza-
hívják azokat a táncosokat is, akik 
2014 óta huzamosabb ideig dolgoztak 
az együttesnél.  
____________2. 
Időutazás a 405-ös 
vicinálison  
Szokatlan tárlatnyitóval egybekapcsolt 
könyvbemutatóra került sor október 
elején a marosvásárhelyi Bernády 
Házban. Tamás András a Székelyko-
csárd–Déda mellékvonalon ingázók 
naponta ismétlődő rítusának sokszínű-
ségét kapta lencsevégre a múlt szá-
zad nyolcvanas éveiben. 
____________3. 
Szoborút 
alakulóban? 
A kérdőjel talán nem is indokolt. Amint 
Matl Péter Munkácsy-díjas szobrász-
művész, az ötletgazda mondotta, a 
Kárpátaljától a Felvidékig vagy még 
tovább köztéri szobrokkal összekap-
csolható kis, vidéki települések között 
képzeletben, illetve térképen máris ki-
rajzolható az országokon át, több száz 
kilométeren keresztül vezető út. Re-
ményei szerint az idő teltével ez is be-
népesedhet, akár a zarándokutak. 
____________5.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

Új fejezet a marosvásárhelyi hulladékgazdálkodásban  

Október 21-én kezd a nyertes 
szolgáltató 

Hamarosan új szolgáltató szállítja a hulladékot a kerelőszentpáli tárolóba Fotó: Nagy Tibor (archív)

Mezey Sarolta 

Ne hagyja ki 

Ne hagyja ki   

az őszi 
az őszi   

szőnyegvásárt!

szőnyegvásárt!   

Október 12–16. között térjen be a  
SAMIRA üzletbe:  
Marosvásárhely,  

Bartók Béla utca 1–3. szám.  
Szerdától vasárnapig 9–19 óra között  

szőnyegek, futószőnyegek  
nagy választéka várja, kedvezményes 

áron vásárolhat!  
Ajándék vár minden vásárlóra!  

Telefon: 0265/269295; 0740187603.



Ünnepi folkműsorral láttuk 
fellépni a Bekecs Néptánc-
színházat az elmúlt hetekben 
a Nyárádmente különböző te-
lepülésein. A Nyárádmente 
Kistérségi Társulás által tá-
mogatott vidékjáró program 
befejeződött, de arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy 
az együttes a fennállásának 
tizenötödik évfordulóját is 
ünnepli – ha nem is „hazai” 
közönség előtt. 

 Az elmúlt hetekben bemutatott 
táncműsornak lesz egy nagyobb, 
táncszínházi változata is, amellyel 
január 6-án lépnek fel a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színházban. Erre 
az alkalomra visszahívják azokat a 
táncosokat is, akik 2014 óta huza-
mosabb ideig dolgoztak az együt-
tesnél. Ez mintegy 25 személyt 
jelent, így az új műsorban több mint 
húsz pár fog színpadra lépni. Így 
szeretnék megünnepelni a 15. év-
fordulót: nemcsak emlékeznének az 
elmúlt időszakra, hanem a nézők-
nek is megmutatnák, hogy sokan 
megfordultak a Bekecsnél, és nagy 

részük még most is táncol műked-
velőként, hiszen szeretetből válasz-
tották ezt a szakmát. 

A Párosan szép című műsor tu-
lajdonképpen három folklórelőadás 
(a Hagyatékok, a Reliktum, az Esz-
szencia), illetve a Fölszállott a páva 
műsorban táncolt koreográfiákból 
ad ízelítőt, de lesznek új koreográ-
fiák is, amelyek a férfi-nő páros vi-
szonyt új helyzetekben mutatják be 
– árulta el lapunknak Benő Barna 
Zsolt, az intézmény igazgatója. 
Hozzátette: nagyon kellemesen csa-
lódott, amikor megkereste a volt 
táncosokat, hiszen mindenki egyből 
igent mondott az ötletre, még a je-
lenleg külföldön tartózkodók is. 
 Sok a program –  
bezár az előadóterem 

Ennek a készülő új műsornak egy 
rövidített változatát, a tulajdonkép-
peni folklórrészét mutatta be a múlt 
héten zárult sorozat, amelyet tánc-
színházi jelenetek nélkül, kisebb 
helyszíneken adtak elő. Ezt szep-
tembertől játszták a Nyárádmentén, 
és januárig ezt tartják műsoron, de 
nem tudják, hogy az elkövetkező 
időszakban elő tudják-e még adni a 
környéken. Az egyik nagy gondjuk 

az, hogy a hideg időszakra a nyá-
rádszeredai művelődési ház előadó-
termét bezárja az önkormányzat, és 
áprilisig valószínűleg itt semmilyen 
táncesemény nem várható. Lehet, 
hogy hasonló helyzet lesz más vi-
déki művelődési otthonok esetében 
is. Ezért is besűrűsödött a szeredai 
művelődési ház programja, az el-
múlt három héten hat előadás volt, 
ezen a héten már volt két szüreti 
bál, pénteken a Maros Művész-
együttes a Szép Palkó gyermekelő-
adással érkezett, míg szombaton 
(ma) a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttest láthatják a színpa-
don az érdeklődők a Zeng a lélek, 
zeng a szó című darabjával, amelyre 
ezúttal is hívják a tánckedvelő kö-
zönséget, lévén hogy itt az idei 
utolsó előadásra kerül sor. 

Ilyen körülmények között az év-
záró gálát a Bekecs nem Nyárádsze-
redában, hanem a marosvásárhelyi 
Kultúrpalotában fogja megtartani 
december 28-án. 
Tartós partnerkapcsolat 
szövődhet 

A múlt héten a Bekecs Néptánc-
színház vendégeként közel egy 
hétig tartózkodott Nyárádszeredá-

ban a százhalombattai Forrás Nép-
táncegyüttes Független Színház. 
Ezt egy magyar–magyar együttmű-
ködési program keretében valósítot-
ták meg, a Forrás volt a pályázó, a 
Bekecs a fogadó fél. Mindkét 
együttes kissé kakukktojásnak szá-
mít, a Bekecs az egyedüli az erdélyi 
hivatásos együttesek között, amely 
nem részesül román állami finanszí-
rozásban, míg a Forrás kiváltotta a 
független színházi státust. A 35 éve 
létező együttes már bejárta a világ 
66 országát. Mindkét együttes része 
az országjáró Déryné Programnak, 
s talán a több közös pont miatt talált 
egymásra. Az együttműködés egy 
közös tapasztalatcsereként indult, 
de barátsággá alakult át, ezért a Be-
kecs még ebben a hónapban elláto-
gat az anyaországi félhez a Tóték 
című táncszínházi darabjával. 

A magyarországiak ittlétének 
volt egy táncos programja, a Forrás 
két folklórelőadást is bemutatott 
Nyárádszeredában a múlt héten, a 
gyermekek a Puszták népe, a felnőt-
tek a Mestermunka címűt nézhették 
meg. A program második része ta-
nulmányi jellegű volt, amelyet Nyá-
rádmagyaróson valósítottak meg a 
helyi önkormányzattal együtt. Múlt 
pénteken a két együttes gyűjtőmun-
kát végzett, Nyárádmagyarósról ti-
zenkét, Nyárádselyéből három pár 
öreg táncost ismerhettek meg, akik-

től sikerült gyűjteniük népdalokat, 
továbbá a két település teljes tánc-
rendjét, emellett pedig sokat beszél-
gettek ezekkel az idősekkel. Benő 
Barna Zsolt nagyon fontosnak 
tartja, hogy ezúttal sikerült egy 
olyan gyűjtést végezniük Magyaró-
son, amire az utóbbi tíz évben nem-
csak a környéken, de talán 
Erdélyben sem volt példa, hisz na-
gyon kevés település van, ahol még 
ennyi idős adatközlő él és táncol. 
Nagy részük már azon a hangosfil-
men is szerepel, amelyet Martin 
György gyűjtott 1969-ben, és ami 
már ritkaságnak számít. Remélik, a 
néptáncgálával zárult múlt heti kez-
deményezésnek lesz folytatása, 
mindkét együttes ötletel, hogyan le-
hetne éltetni ezt a helyzetet, amikor 
ennyi 70-80 éves, de viszonylag jó 
egészségnek örvendő táncos adat-
közlő van a környéken. 

A Forrás Néptáncegyüttes a Nyá-
rádszeredában eltöltött napokat 
megelőzően Szovátára látogatott, 
hiszen a két település testvérvárosi 
kapcsolatokat ápol, de ez a táncos-
nemzedék még nem járt a sóvidéki 
fürdővárosban. Ott a Sirülők nép-
táncegyüttessel szerveztek közös 
programot, majd a nyárádmenti 
napok után az anyaországiak haza-
indultak; közben még útba ejtették 
a feketetói országos vásárt, és a 
mérai táncházat sem hagyták ki. 

A szolgáltatónak ki kell osztania 
a konténereket és a kukákat a lakos-
ságnak, ismertetőanyagokat kell el-
juttatni hozzájuk – mindez 
folyamatban van. Vannak olyan te-
lepülések, ahová megérkeztek már 
a hulladéktároló eszközök, más te-
lepülésekre a napokban szállítják ki 
ezeket. Az autópark teljes, a jövő 
héten kezdheti a szolgáltatást a 
Brantner cég. Nagyon intenzív idő-
szakban vagyunk – fogalmazott az 
igazgató.  

– Hogyan történik a szelektív 
hulladékgyűjtés?  

– Marosvásárhelyen és Nyárád-
szeredában a háztartási hulladék 
mellett házról házra járva gyűjtik a 
műanyag-, papír-, illetve a szerves 
hulladékokat. Az üveghulladékokat 
egyelőre a gyűjtőpontokra kell 
vinni, 1,1 köbméteres zöld konténe-
rekbe. Vidéken a vegyes háztartási 
hulladékot hetente fogják elszállí-

tani. A szelektív hulladékgyűjtő 
autó hetente felváltva fogja elszál-
lítani a műanyagot és a papírt. Itt is 
házról házra fog történni a szelektív 
hulladékgyűjtés annak érdekében, 
hogy minél hatékonyabb legyen. 
Városon a tömbháznegyedekben a 
hulladékot szelektíven konténe-
rekbe kell tenni.  

Minden önkormányzat arra tö-
rekszik, hogy minél eredményeseb-
ben történjen a szelektív 
hulladékgyűjtés. Az önkormányza-
tok számára pályázati lehetőség 
nyílt digitalizált hulladéktárolók 
beszerzésére, hogy egy későbbi be-
ruházással beazonosíthassák, 
mennyi hulladékot juttatnak a táro-
lókba a lakók. A marosvásárhelyi 
önkormányzatnál ennek a pályázat-
nak az előkészítése folyamatban 
van. Ez lépés lesz abba az irányba, 
hogy mindenki annyit fizessen, 
amennyi hulladékot termel, s minél 
jobban ösztönözzék a szelektív hul-

ladékgyűjtést – mondta az igaz-
gató. 

A szelektív gyűjtés egyelőre nem 
terjed ki a textíliákra, a létező jog-
szabály értelmében 2025-től kell 
erre rátérni.  
Négy régióban ideiglenes 
szolgáltató lesz 

Mivel a szentpáli 1-es, a szászré-
geni 4-es, a balavásári 6-os és a me-
zőrücsi 7-es övezetben is szerződést 
bontottak a Sylevy Salubriserv köz-
tisztasági szolgáltatóval, ezen ré-
giók esetében a közbeszerzési 
eljárások folyamatban vannak, egy 
átmeneti időszakra, addig, amíg a 
SICAP közbeszerzési platformon 
végleges lesz a nagylicit. A Sylevy-
vel november 2-án jár le szerződés-
bontást követő 90 napos határidő. 
Addig sürgősségi eljárással ideigle-
nes szolgáltatóval kötnek szerző-
dést, a szolgáltatás folyamatos lesz 
– mondta az igazgató.   

Ma TERÉZ, holnap GÁL napja. 
GÁL: kelta-ír eredetű név, amelyet 
a rómaiak Gallusként vettek át. Je-
lentése: kakas. 
 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. október 14.

1 EUR 4,9350
1 USD 5,0743

100 HUF 1,1816
1 g ARANY 269,8310

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős,  
ködképződés 
Hőmérséklet: 
max. 17 0C 
min.  6 0C

(Folytatás az 1. oldalról)
15., szombat 

A Nap kel  
7 óra 39 perckor,  

lenyugszik  
18 óra 37 perckor.  
Az év 288. napja,  
hátravan 77 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.

Gligor Róbert László

Három folklórműsor részleteit tartalmazó tánccal járták végig a Nyárádmentét, ezt kibővítve januárban új műsort mutatnak be  
Fotó: Gligor Róbert László 
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A fűtésszámlák miatt rövidebb lesz az évad 
Ünnepel(ne) a Bekecs Néptáncszínház

Október 21-én kezd a nyertes szolgáltató 



Az egyik legkedveltebb magyar szí-
nész, a rendezőként is sikeres érdemes 
művész, a Kossuth- és Jászai Mari-
díjas Mácsai Pál, a Halhatatlanok Tár-
sulatának örökös tagja lesz az idei 
marosvásárhelyi Bernády Napok ven-
dége. A rendezvénysorozatot záró ok-
tóber 28-i gálaesten adja elő az Azt 
meséld el, Pista című egyéni műsorát. 
A monológot több mint negyedszázada 
Bereményi Gézával közösen állította 
össze Örkény István saját szavaiból, az 
író, drámaíró napló- és interjúrészlete-
iből, hangszalagokon megőrzött szöve-
geiből. Azóta hétszáznál is többször 
szerzett vele tartós élményt a közön-
ségnek, nemcsak Budapesten, nagyon 
sokfelé máshol is, joggal él úgy a köz-
tudatban, mint az egyik legsikeresebb 
egyszemélyes színházi előadás. Ör-
kény írói és személyes varázsán túl 
minden bizonnyal Mácsai rendkívül 
szuggesztív egyénisége, színészi, em-
beri közvetlensége, különleges atmosz-
férateremtő képessége és empátiája 
lehet a megszakítatlan, hosszú siker 
titka. És még sok egyéb, hiszen az Azt 
meséld el, Pista nem csupán a színpa-
don, hanem hangoskönyvként, a  
YouTube-on meghallgatható videó-
változatban is bűvkörébe tudja vonni az iro-
dalom- és színházkedvelőket. 

Mácsai Pálnak Marosvásárhelyen is sok 
híve, rajongója van, nagyszerű filmes, szín-
házi alakításaiból is láthattunk néhányat, 
gyakrabban örülhettünk televíziós szereplé-
seinek. Sokan követték nyomon a Lyukasóra 
élvezetes szellemi szeánszain, és mindenkit 

lenyűgöz eszköztelenül és megkapó, utánoz-
hatatlanul mácsais, értő, érző versmondása. 
Élményszerűnek ígérkezik mostani vásárhe-
lyi estje is, amelyen (egy méltatóját parafra-
zálva) a jeles író a jeles színész testét ölti 
magára. 

A belépés az október 28-i gálára ingyenes, 
viszont előzetesen helyjegyet kell igényelni 
a Bernády Háznál. (nk)  

Szokatlan tárlatnyitóval egybekapcsolt 
könyvbemutatóra került sor október elején a 
marosvásárhelyi Bernády Házban. Tamás 
András a Székelykocsárd–Déda mellékvona-
lon ingázók naponta ismétlődő rítusának sok-
színűségét kapta lencsevégre a múlt század 
nyolcvanas éveiben. A fotóművész archívu-
mából előhívott keserédes jelenetek látványa 
nemcsak a kiállítást nagy számban megtekintő 
egykori utazótársakból, hanem az albumba 
szerkesztett szociofotók fülszövegíróiból is 
nosztalgikus emlékeket hozott felszínre. 

A könyvbemutató alaphangulatát Roxana 
Oprea által hegedűn és Andrada Badi által 
zongorán előadott Prokofjev-mű adta meg, 
némelyeket, amint a házigazda Nagy Miklós 
Kund is fogalmazott, a zakatoló vonatkere-
kek ritmusára emlékeztetve. 

Jön a vonat, megy a vonat, és mégis oda 
érkezünk meg, ahonnan elindultunk, ez az 
ingázók napi rutinja. Olyan, mint egy osz-
tálykirándulás, munkásosztály-kirándulás – 
ahogy Cselényi László fogalmazta meg  
az album előszavaként közölt A gőz fiai írá-
sában.  

Székely János 

Öröksakk 
Egy lépésből adhattam volna mattot. 
Ellenfelem már régen verve volt. 
Fejünk feszült, és ijedt mozdulattal 
A képletes világ fölé hajolt. 
És akkor szürke fény villant szemében, 
S megnyúlt és felnőtt az egész alak. 
Odébb lökött egy ártalmatlan bástyát, 
És felnézett, és azt motyogta: sakk. 
Ki kellett lépnem. Fogtam a királyt, 
És odébb toltam (s szántam módfelett, 
Hogy ekként nyújtja hitvány életét, 
Mely biztosan és végleg elveszett). 
Sötétre léptem, mondom, a királlyal, 
S vártam, hogy most majd megadja magát. 
Ehelyett újra felkapta a bástyát, 
És – sakk! és – sakk! – még öt lépésen át. 
S tűnődni kezdtem: ugyan mit tegyek? 
Miképpen vessek játékának véget? 
Hogy védhetem ki pimasz sakkjait? 
Mit léphetek, hogy végül is kilépjek? 
S nem szűnt azóta bennem az az érzés, 
Mely elöntött e töprengés alatt: 
Nem, nem lehet már mattomat beadnom, 
Mert mindörökre sakkban tartanak. 
 
*Elhangzott a Székely János 30 – Kiállítás Sz. J.  

leveleiből című marosvásárhelyi Látó-esten 2022.  
október 12-én a Kádárok bástyájában  

SZERKESZTI: 
NAGY MIKLÓS KUND 

1557. sz., 2022. október 15.

A világ kizárva – Tamás András fotója

Az est egy pillanata                    Forrás: Facebook

(Folytatás a 4. oldalon)

Karácsonyi Zsigmond 

Jégvirág a 405-ös járaton – Tamás András fotója

Időutazás a 405-ös vicinálison  Mácsai Pál Örkény-estje 



Annie Ernaux francia írónak ítélte oda 
idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd 
Akadémia. Az indoklás szerint az elis-
merést azért a bátorságért és klinikai 
éleslátásért ítélték neki, amellyel fel-
fedi az egyéni emlékezet gyökereit, 
elidegenedését és kollektív korlátait. 

Annie Ernaux állhatatosan és különböző 
nézőpontokból vizsgálja a nemek, nyelvek és 
társadalmi osztályok szempontjából erős 
egyenlőtlenségek jellemezte életet – hangsú-
lyozta a szerzőt bemutatva Anders Olsson, a 
Nobel-bizottság elnöke. 

Annie Ernaux az első francia nő az iro-
dalmi Nobel-díjasok sorában. A svéd SVT te-
levíziónak azt mondta, nagyon meglepte a 
díj, sosem gondolta volna, hogy megkapja. 
Mint hozzátette, nagy megtiszteltetés a díj, 
ugyanakkor nagy felelősség is pontosan és 
igazsággal tanúskodni a világgal kapcsolat-
ban. 

Az írás politikai tett, amely felnyitja a sze-
münket a társadalmi igazságtalanságokra – 
idézte a Reuters hírügynökség egy korábbi 
nyilatkozatát. 

Klasszikus, jellegzetes stílusa ellenére 
Annie Ernaux inkább „önmaga etnográfusá-
nak” tartja magát, mint regényírónak. Gyak-
ran hivatkozik Marcel Proust Az eltűnt idő 
nyomában című művére, de sokat elárul róla, 

hogy szociológusok, köztük Pierre Bourdieu 
is nagy hatással voltak rá – írta a Svéd Aka-
démia. 

Annie Ernaux első regénye 1974-ben je-
lent meg Les armoires vides címmel, a nem-

zetközi elismerést a 2008-as Évek (Les an-
nées) című művével szerezte meg. 

„Ez a legambiciózusabb projektje, amely 
nemzetközi hírnevet, rengeteg követőt és iro-
dalmi tanítványt szerzett neki” – írta az aka-
démia a könyvről, amelyet az első kollektív 
önéletrajznak nevezett, Durs Grünbein német 
költő pedig a kortárs nyugati világ úttörő szo-
ciológiai eposzaként méltatta. 

Szigorú rövidségével csodálatos tisztelgés 
egy erős nő, Ernaux édesanyja előtt az 1987-
ben megjelent Egy asszony (Une femme): az 
anya gyakran nehéz körülmények között, 
még apjánál is erősebben tudta megőrizni 
méltóságát. 

A L’événement című, 2000-ben megjelent 
regényéből készült filmadaptáció a 2021-es 
velencei filmfesztiválon Arany Oroszlán díjat 
nyert. A regény – amelyet a Svéd Akadémia 
az író egyik mesterműveként jellemez – egy 
abortusz története. Ernaux 23 évesen esett át 
abortuszon, amely az 1960-as évek Francia-
országában még illegális volt. „Kegyetlenül 
őszinte szöveg, zárójelek között életbevágóan 
tiszta hangú reflexiókkal, amelyek önmagá-
hoz és az olvasóhoz ugyanazzal a sodrással 
szólnak” – írja az akadémia. 

A L’occupation című, 2002-ben megjelent 
regényében a romantikus szerelem társadalmi 
mítoszát szedi ízekre. 

„Olyan író, aki a hideg, elemzői hangú 
önéletrajzírást állította pályája középpont-
jába” – írta róla a Twitteren Roselyne Bache-
lot korábbi francia kulturális miniszter. 

Annie Ernaux 1940. szeptember 1-jén szü-
letett a normandiai Lillebonne-ban. A roueni, 
majd a bordeaux-i egyetemen tanult, 1971-
ben modern irodalomból is szerzett diplomát. 
A hetvenes évek vége óta a Párizs környéki 
Cergyben él. Tanárként kezdte pályafutását. 

Első regénye, a Les armoires vides önélet-
rajzi elemeket tartalmazó regény egy abortu-
szon átesett, Normandiában felnőtt 
bölcsészhallgatóról. Többi regénye is önélet-
rajzi ihletésű: a válásáról ír a La femme gelée 
című könyvében, egy kelet-európai férfivel 
való afférjáról Passion simple című köteté-
ben. 

Árulás című regényében, amelyért elnyerte 
a Renauld-díjat, édesapjával való viszonyát, 
felnőtté válását és szülei életét mutatja be. A 
kisregény magyarul az Egy asszony című írá-
sával együtt jelent meg. 

A 2008-ban kiadott Évek a második világ-
háborútól a 2000-es évekig tartó időszakot, 
hat évtized személyes és kollektív történel-
mét öleli fel, és 2019-ben Booker-díjra is je-
lölték. Franciaországban az Évek elnyerte a 
kritikusok Marguerite Duras- és François 
Mauriac-díját, a Télégramme olvasóinak 
díját, valamint a Lire című irodalmi magazin 
az év francia regényének választotta. 

A 82 éves írónak több mint húsz könyve és 
számos publikációja jelent meg, 2014-ben 
tiszteletbeli doktori címet kapott a Cergy-
Pontoise Egyetemen. 

A fotográfus fényképezőgépe az ingázás 
örök öröm állapotát láttatja velünk. Kártyázó 
férfiakat, visszafojtottan kacérkodó lányok, 
fiatalasszonyok tekintetét, olvasó embereket. 
Akkor olvastam a legtöbbet, és a vonaton kö-
töttem a legszebb barátságokat, mondta Alina 

Csatlós, a fülszövegírótárs. Majd hozzátette: 
életem legszebb évei voltak, amikor én is in-
gáztam. Tamás András az akkori érzelmeket 
ragadta meg. 

A zömében Marosvásárhely–Szászrégen 
szakaszon készült képeket nézve rádöbbe-
nünk, hogy akkor is éltünk, és fiatalon vidá-

mak voltunk, a korszak minden 
borzalma ellenére. Az állandó 
mozgásban levő massza az egyéni 
sorsok célba érésének tudatossá-
gával sodródik. Az entellektüelek 
a kisvárosi gyártelepre vagy a vi-
déki iskolába. A falusiak a vá-
rosba igyekeznek dolgozni, vagy 
csak megvenni azt, ami a vegyes-
boltban nem található. 

Illatuk is van a felvételeknek. A 
szerelvényből áradó gőz keserű 
kőszénszagot hordoz. A fülkék-
ben keveredik a posztókabátokból 
áradó ázottgyapjú-szag a Carpaţi 
cigaretta füstjének illatával. Néha 
egy kis pacsuli, de még több alka-
lommal a hagyma és a füstölt sza-
lonna szaga. 

A fekete-fehér felvételek durva 
szemcsézete nyomatékosítja a fo-
tográfiák archivált múlt jellegét. 
A megragadott pillanatok vélet-
lenszerűnek tűnnek, pedig tudato-
san készültek. Tamás András 
bevallotta, hogy már akkor, 40 
évvel ezelőtt is egy kiállításon 
szerette volna bemutatni ezt a vi-
lágot. A mai digitális gépek és te-
lefonok világában szinte 
elképzelhetetlen, hogyan lehetett 
egy kisfilmes Praktika fényképe-
zőgép nagylátószögű lencséjével 

a mozgó, félhomályos vonat fülkéjében ilyen 
felvételeket készíteni. Segítségére volt az 
akkor kapható nagy fényérzékenységű 
ORWO NP27-es monokróm film. Fotóripor-
teri leleményességgel sokszor „csípőből lőtt”. 
Filkózó lazasággal egyik kezében a magyar 
kártya, másikban az előzetesen élesre állított 
fényképezőgép. És a megfelelő pillanatban 
exponált. Így születtek e kordokumentum-ér-
tékű felvételek. 

Bármennyire furcsa, de a képek Fülöp 
Mária könyvtáros bátorságának köszönhe-
tően még a fordulat előtt egy kiállítás erejéig 
láthatóak voltak a műszaki könyvtár előcsar-
nokában. Erdélyi Lajos 1987-ben felaján-
lotta, hogy közösen szerkesszenek egy 
kötetet, melynek ő írná a szövegét. Tamás 
András mosolyogva emlékezett vissza az 
akkor történtekre: – Kérdeztem, ki adna ki 
egy ilyen könyvet azokban az években? Na-
gyon dorgálóan rám szólt, hogy maga akkor 
panaszkodjon, amikor öt könyve lesz kiadat-
lanul a fiókban.

(Folytatás a 3. oldalról)
Időutazás a 405-ös vicinálison  

Alina Csatlós és Cselényi László előszóírók a bemutatón

A fotóművész Tamás András AFIAP  

A Nobel-díjas Annie Ernaux 

A zenész közreműködők: Roxana Oprea (hegedű), Andrada Badi (zongora)

Telt ház volt a Bernádyban          Az album borítója Gombos Ferenc terve Karácsonyi Zsigmond fotói
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A kérdőjel talán nem is indokolt. 
Amint Matl Péter Munkácsy-díjas szob-
rászművész, az ötletgazda mondotta, 
a Kárpátaljától a Felvidékig vagy még 
tovább köztéri szobrokkal összekap-
csolható kis, vidéki települések között 
képzeletben, illetve térképen máris 
kirajzolható az országokon át, több 
száz kilométeren keresztül vezető út. 
Reményei szerint az idő teltével ez is 
benépesedhet, akár a zarándokutak. 

A munkácsi szobrásszal, a Vereckei-hágón 
a magyarok bejövetelének 1100. évforduló-
jára állított emlékmű alkotójával, akinek 
munkásságáról nemrég jelent meg egy tartal-
mas, szép kötet, a Hargita megyei Kápolnás-

faluban beszélgettünk. Az országúttól nem 
messze, egy használaton kívüli régi ház ud-
varán, a XI. Kárpátok Nemzetközi Szobrász-
tábor munkatelepén nagy nyüzsgés, lázas 
alkotómunka fogadott, kőpor és izgalom is 
bőven volt a levegőben, a kéthetes szeptem-
beri táborozás utolsó napján volt még jócskán 
tennivaló. A hatalmas andezit szikladarabok 
nehezen adják meg magukat, amíg a szobrá-
szok által elképzelt alakot nem öltik ma-
gukra. És olykor a munkafolyamat vége felé 
derül ki, hogy lehetett volna másképp is, 
ilyen vagy olyan megoldás, társítás még tö-
kéletesedhetne, ebben pedig segítenének a 
kollégák észrevételei, javaslatai is, rövid ott-
létünk alatt erre is láttunk példát. Matl Péter, 

a Pro Arte Alapítvány elnöke, e 
szobrásztáborok kezdeményezője is 
tanácsokat osztogatott, segédkezett 
egy nehéz kő mozgatásánál, és 
mivel saját kompozíciója már elké-
szült, eszmecserére is vállalkozha-
tott. Régi ismerős, néhány évvel 
ezelőtt a marosvásárhelyiek is meg-
ismerkedhettek művei egy részével. 
A Fülöp Ilona vezette Diakóniai 
Otthonban mutatta be a Málenykij 
robot című anyagát. 

Kápolnásfaluban a mostani volt 
az első szobrásztábor, remélik, 
hogy nem az utolsó. Benedek 
László polgármester teljes szívvel 
és a községet hatékonyan mozgó-
sítva állt az ügy mellé. A látványos 
végeredmény a település központ-
jában, a templomtéren csodálható 
meg. A másnapra beütemezett ava-
tóünnepség a tervek szerint sikerült. 
A szobrászokkal mindvégig öröm-
mel barátkozó gyerekek lelkes mű-
sorral rukkoltak elő, de már 
szombaton is tanúi lehettünk, amint 
az édesanyjuk kísérte két kislány el-
hozta a rajzait, melyeken a szobrá-
szokat örökítették meg. Négy 
ország hat alkotója vállalta föl a 
szobrászpróbáló feladatot, azt, hogy 
a helyhez kötött idei téma, a Hargita 
vonzásában vési, faragja, pattintja 
ki két hét alatt a kőből azt, amit 
mai, modern hangvétellel az elkép-
zeléseiből érzékeltetni lehet. A hely 
szelleme, a hargitai tájak, a székely-
földi emberek gondolkodása és 
életmódja, az itteni hit- és szokás-
világ hasonló gondolatokat, motí-
vumokat, rokon jelképeket is 
előhozott, de a különféle művésze-
gyéniségek is jól kidomborodnak.  

Romániából a székelyudvarhelyi 
Zavaczki Walter és az alsórákosi 
Tamás Attila volt a tábor vendége. 
Magyarországról Balanyi Zoltán 
érkezett, Spanyolországot  
Marmentini Rhea képviselte, az ő 
édesanyja magyar. Ukrajnából  
Bezpalko Volodimirt fogadták, és a 
háborús övezetből menekülőket fel-
karolni igyekvő Matl Péter, vala-
mint szobrász fia, Matl Árpád is ott 
dolgozott a gépek, szerszámok 
szabdalta udvaron. Zavaczkiról is 
szólt már pár éve a Múzsa, egy idő-
ben a bucsini Vadárvácska alkotó-
táborban hallatott magáról. De 
közismertté akkor vált, amikor el-
készítette a Gordon hegyen zarán-
dokhellyé vált Jézus szíve kilátót és 

a Keresztutat. Marmentini Rheával ma-
gyarul tudunk beszélni. Keveset, mert 
még sok dolga volt. Két maszklevétel 
között mondta el, hogy a szent hegy, a 
Hargita csodamadarai ihlették meg. A 
riporter kérésére azért az arcát felfedte 
a jelképes kőszobor túloldalán. Bez-
palko Volodimir is először járt ezen a 
vidéken. Más ez, mint Odessza, itt nyu-
galom, béke van, barátságosak a kápol-
nási emberek, jó karaktereket tudott 
kőbe faragni. 

Matl Péter szereti az andezitet, meg 
is tudja szelídíteni a kortárs művészet 
sajátos jelképrendszerében. De számára 
ezúttal a nagyobb terv a legfontosabb, 
amire misszióként tekint, az, hogy a tá-
guló régióban fekvő kistelepüléseken 
olyan kulturális tereket hozzanak létre, 
amelyek a modern, kortárs művészetek 
nyelvén népszerűsítik a valós értékeket. 
Nem egyszerű ez, szemléletváltást is 
feltételez, ami nem megy egykönnyen. 
Ezt az is jelzi, hogy Kápolnásfalu pol-
gármestere felajánlotta a hozzájuk ha-
sonló települések vezetőinek, 
válasszanak a táborban készült köztéri 
alkotásokból, értesüléseink szerint 
azonban még sehonnan nem érkezett 
pozitív visszajelzés. Alighanem ez is 
magyarázza, miért tettem a tudósítás 
címe végére kérdőjelet. (N.M.K.) 

Zavaczki Walter (Székelyudvarhely) rögtönzött műbemutatón 

Szoborút alakulóban? 
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Marmentini Rhea (Spanyolország) munkában 

Maszkot le egy fotó erejéig! Rhea a szobor túloldalán

Szobrász a magasban… Balanyi Zoltán (Magyarország) és kőkompozíciója 

A táborvezető Matl Péter (Ukrajna) interjúra kész

Előtérben Bezpalko Volodimir (Ukrajna) szobra  N.M.K. fotói

Támogatók:



Újabb 16 színházi előadás kapott he-
lyet a Déryné Program Országjárás al-
programjában, amelynek repertoár- 
ján összesen 111 produkció szerepel. 

A jelenlegi előadás-választási időszakban 
október 31-ig választhatnak a vidéki kulturá-
lis intézmények, művelődési házak az immá-
ron 111 előadást tartalmazó repertoárból – 

olvasható a Déryné Program MTI-hez szer-
dán eljuttatott közleményében. 

Mint írják, a műfaji kínálat a klasszikus 
prózától a táncszínházi és zenés produkció-
kon át a meseoperáig terjed. Az újonnan be-
került előadások között szerepel a Győri 
Nemzeti Színház Mindenkinek mindene – 
Apor Vilmos című drámája, amely a színház, 
a film és a kortárs zene ötvözete Dér András 
szövegével és Selmeczi György zenéjével. A 
történet a szeretet mindenekfölöttiségére kí-
vánja ráébreszteni a nézőt – áll az ismertető-
ben. 

A Gyulai Várszínház a De mi lett a nővel? 
című darabbal, míg a Beregszászi Megyei 
Magyar Drámai Színház Petőfi Sándor mű-
vével, A helység kalapácsa című előadással 
gazdagítja a repertoárt. 

A Kaláka együttes Kányádi Sándor verseit 
zenésítette meg, Vannak vidékek címmel, míg 
a Bartha Management Kft. produkciója, A 
boldog herceg című meseopera Oscar Wilde 
novelláját dolgozza fel. A programban helyet 
kapott a Múzsák Társulat Kincskereső kisköd-
mön című előadása is. 

A Nemzeti Emlékezet Bizottság Magyar 
hősök című előadása a 20. század nagy drá-
máinak közepébe kalauzolja a közönséget. A 
szereplők olyan hétköznapi emberek bőrébe 
bújnak, akik emberiességük, együttérzésük, 
hazaszeretetük vagy hitük szerint hőssé vál-
tak akár a saját életük feláldozásával – áll a 
közleményben. 

Szép Ernő Május című írása, a Soltis Lajos 
Színház produkciója, valamint Újhelyi Kinga 

Anyaöl című előadása a drámák sorát foly-
tatja. Az Elem című darabban Mucsi Zoltán 
és Kerekes Éva szereplésével egy idős házas-
pár hétköznapjaiba nyernek bepillantást a 
nézők. 

A táncszínházi produkciók listájában meg-
található a Győri Balett Romance – Kodály 
Zoltán műveire című darabja, valamint a Fe-
ledi Project Esszencia című produkciója. Ve-
lekei László a Kodály című darabot 
újragondolva alkotta meg a zeneszerző mun-
kásságát feldolgozó Romance című koreog-
ráfiát, tisztelegve ezzel a magyar zenetudós, 
zeneoktató és népzenekutató előtt. A Feledi 
Project produkciója is tisztelgés a 20. század 
másik meghatározó zenei nagysága, Bartók 
Béla előtt. A bartóki szellemiséget néhány jel-
legzetes népzenei gyűjtésen keresztül mutat-
ják be, különös tekintettel a zene és a tánc 
kapcsolatára. 

Az aktuális előadás-választási időszakban 
a befogadóhelyek 2023 első harmadévére 
tudnak színházi előadást választani a 111 pro-
dukciót tartalmazó repertoárból – írják a köz-
leményben. 

Mint kiemelik, ebben az évben, szeptem-
ber 30-ig 411 előadás valósult meg, 234 tele-
pülésen, 55.578 néző számára az Országjárás 
alprogramnak köszönhetően. A program 
célja, hogy magas színvonalú kulturális prog-
ramokat juttasson el a közönséghez szerte az 
országban, különös tekintettel a kőszínházi 
struktúrán kívül eső területekre, kistelepülé-
sekre, falvakba, községekbe. 

A ló ott prüszköl az istállóban, de nincs ki 
megjártassa, szekér elé fogja. Ott a hám is, 
vadonatúj, s a kötőfék, minden: felbecsülhető 
értékek. A ló mellett a kövér boci, nem élvezi 
sokáig a színtiszta demokráciát, mert nem ez 
van neki megírva. Borjúpörköltté nemesedik, 
a toron.  

Szürkén vetül előre a szomorúság, fekete 
zászló képében hirdeti az arra haladóknak, 
hogy meghalt valaki ebben a házban, és a 
portáról temetési menet indul harangkonga-
táskor, a dombra, a takaros kis temető irá-
nyába, s ott az agyagos föld befogadja a 
gazdát. Aki is, mire megérte volna, hogy tel-
jesen a maga ura legyen, alárendelődött az 
egek ura akaratának.  

Hogy is volt csak? Hát éppen bontották a 
kollektív gazdaságot, és azt vitte ki-ki, amit 
megfoghatott, aminek az istrángja a kezébe 
akadhatott. Persze-persze volt ott azért rend 
is: megvan még a nagykönyv, kinek-kinek a 
belépési vagyonkájával, földben, jószágban, 
járműben, szerszámban. Csak hát a gyors ro-
hamban egy hoppra fogyott el minden. Sze-
kér nem maradt, csak három. A kétlovasok 

rögtön reamarkoltak, s elvitték a legjobb lo-
vakat is; nem mert beleszólni senki, mert a 
kétlovasok a kollektív nyomorúságban is két-
lovasok maradtak, azt lehet mondani, ők lát-
ták el mindenfélével a falut, a gabonát, a 
takarmányt, a tűzifát, a bolti árut mind ők fu-
varozták, s bizony a betegeket is ők vitték or-
voshoz, a harmadik faluba. Ide csak nyáron 
merészkedett be mentő, két vagy három esz-
tendeje, a Varga Rózsi lebetegedésekor, belé 
is halt szegény; megrázta vagy mitől.  

Maradt a betöretlen fiatal kanca, ezen hu-
zalkodott össze szuszkinos Kaparó Márton a 
kacska Bene Zsigával. Pedig Zsigának nem 
volt lova, csak a nagyapjának. Annak volt. Az 
is gebe volt. 

No, ki a jogosabb? Az, aki az izsáki gaz-
dánál is hajtott forgam-húzó erős murakö-
zit… Aki hazaszabadulva cifrán pingált 
lakodalmi szekéren kormányozta a fiatal pá-
rokat a büszke násznagyokkal a templomi es-
küvőre! 

Egyik sem engedvén, a másik sem hagyta. 
Úgyhogy a szuszkinos vén Kaparó Márton 
összefogontózott a kacska Bene Zsigával, és 
bár jó harminc évvel idősebb, mégis a föld-

höz teremtette, a bámészkodó, szepegő asz-
szonynép szeme láttára s riadalmára.  

Bene Zsiga, a kese, sovány, szilimány 
csungár-bungár kóré, rég agyonitta az eszét, 
agyonfüstölte a tüdejét, estelente a telefon-
póznába kapaszkodva produkálta magát, da-
lolt a holdvilágnak, verset orgonált a 
kutyákkal. Kapcasenki – minek az ilyennek 
ló. Pláne jó ló.  

A nép a szuszkinos vén Kaparó Mártonnal 
tartott. Hiába jelentette fel az az eszelős, bi-
zony senki sem tanúskodott mellette. A ló, a 
Szellő vagy más néven Manci – véglegesen 
átköltözött a Kaparó Márton kicsidke istálló-
jába. (Nem lónak; kecskének, kolhozos be-
széddel szovjet tehénnek készült az…) Szellő 
az új, a szabad neve; Mancinak a kollektív-
ben hívták. Ezért aztán az öreg Kaparó Már-
ton teljes nevén szólította: Szellő Manci, nye! 
(Duflán imponál, mindjárt két ló képzetét 
kelti a tácsogó falunépben.)  

Egyik hajnalon – párállott a világ, szép 
dolgos nap ígérkezett – Kaparó Márton bol-
dogan nyitotta ki a kicsidke istálló trágya-
marta deszkákból eszkábált ajtaját. A Szellő 
Manci, meg sem várva a névsorolvasást, ha-
talmasat kacagott gazdájára.  

Hoppá, Mancika. A kis kívánós, hát ez 
ejsze, majdnem százas, hogy éjfekete szilaj 
ménnel álmodott!… Kacér nyerítésére Ka-
paró Márton csak annyit rezzent, amennyi a 
kupeceknek tán a piacon vagy a Szent Mi-

hály-napi nagyvásáron sem tűnne fel.  
Közben megrázkódott. Hiszen egyelőre 

nem szándékozott hágatni, eladni pedig csak 
majdég, évek múltán, az ő drága jussát.  

A pajtahíjáról tyúkkaparta törek hullott a 
nyakába, amint boldogan sóhajtva arccal oda-
borult Szellő Manci mellé a jászolba.  

Meg is csiklándotta a törek, máskor nagyot 
vakaródzik – most oda se neki. 

Máskor bizony kiereszt vajegy cifra fo-
hászt. 

Úgy ment ki belőle az utolsó szuszkin, a 
mennyben se vették észre. 

Aztán Manci most egyedül epekedik 
prüszkölve; a borjút már vágják; a tehént ki-
vitték a csordába, ne sírja folyton a gyer-
mekét. Kaparó Mártonnak nem veti szemére 
az özvegye immár, hogy bezzeg, a ló, a ló, a 
ló. De egy bika se bőgi a bornyúját!  

Kaparó Márton világlátott halott; hossza-
san időztették vala Szibériában; két hadsereg 
katonája is volt, és megösmerte a Delta ke-
servét – Isten akkor megkímélte a lelkét, le-
hetett volna pedig maga is a mocskos víz 
fagyott mártírja, mint számos sorstársa  
Peripráva környékén.  

Most immáron, lámsza, végre szabad kis-
gazdaként élvezheti odakinn, a veres agyag 
rögei közt a színtiszta és örök demokráciát. 

Mely is szívünkből s igazán fényeskedjék 
neki. 

Bölöni Domokos

De mi lett a nővel? Jelenet a Gyulai Várszínház előadásából. A.P. Csehov – Kiss Csaba darabjának szereplői:  
Győrffy András, Kárp György, Szélyes Ferenc               Fotó: Kiss Zoltán. Forrás: Gyulai Várszínház honlapja

Privát hangulatok 
Szellő Manci 
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A Berlini Művészeti Akadémia megnyitja 
a Nádas Péter-archívumot az író 80. szü-
letésnapja alkalmából, az október 16-ai 
ünnepségen Nádas Péter is részt vesz – 
közölte a német főváros tekintélyes nem-
zetközi művésztársulása. 

A Berlinben nyíló archívum egyebek közt az 
író, fotográfus kéziratait, jegyzeteit, emlékiratait 
és fényképfelvételeit mutatja be. 

A megnyitón Navid Kermani német író, Katha-
rina Raabe német kiadó-szerkesztő, valamint Iris 
Radisch irodalmi újságíró beszélget majd Nádas 
Péterrel, aki ezt követően az idén megjelent  
Rémtörténetek című regényének első német 
nyelvű kiadásából olvas fel. „Nádas Péter olyan 
meghatározó művekkel lépett a világirodalom po-
rondjára, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuza-
mos történetek vagy a Világló részletek című 
önéletrajza” – áll az akadémia közleményében. 
„Az elbeszélések pontosan leírt képekben, a sze-
münk előtt bontakoznak ki, míg (Nádas) fényké-

pei epikus mélységekbe engednek betekintést” – 
írják. 

A hatalmas, 240 irattartóból álló archívum tar-
talmazza az író könyveinek kéziratát – köztük a 
tizenegy éves korában íródott prózai művet –, az 
ezekhez tartozó vázlatokat, háttéranyagokat, fel-
jegyzéseket, továbbá családi leveleket, személyes 
tárgyakat, esküvői fényképalbumot. „Nádas Péter 
múltjának lenyomatai nemcsak életéről mesélnek, 
hanem egy, a XX. század katasztrófái által sújtott 
zsidó család sorsát mutatják be” – írja az akadé-
mia. 

A levelezések mintegy 14 ezer dokumentumból 
állnak, olyan nagynevű irodalmi óriások tollából, 
mint Ottlik Géza, Örkény István, Szabó Magda, 
Mészöly Miklós, Eörsi István, Spiró György vagy 
Esterházy Péter, akivel Nádas jó barátságot ápolt. 

A számos elismerést kiérdemelt író, fotográfus 
október 14-én töltötte be 80. életévét, s 2006 óta 
a Berlini Művészeti Akadémia tagja. 

Az akadémia őrzi Kertész Imre, Konrád 
György és Esterházy Péter irodalmi hagyatékát is. 

Nádas Péter-archívum  

Déryné Program 



MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK építkezési munkát, 
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást, 
meszelést. Raktáron van anyagunk. 
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0763-136-737, Zoli. (17193) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
Fülöp Hunor. (17385-I) 

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, 
tetőkészítést bármilyen lemezből, 
cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. 
Tel. 0746-739-502. (17202) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlnak ők el,  
kik szívünkben élnek,  
Hiába szállnak  
árnyak, álmok, évek.” 
(Juhász Gyula) 
Fájó szívvel, soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
október 15-én a drága jó 
nővérre, édesanyára, 
nagymamára, 
dédnagymamára, RÁCZ 
született NAGY ESZTERRE 
halálának első évfordulóján, 
valamint a szeretett 
édesapára, SIMON ISTVÁNRA 
október 20-án, halálának 29. 
évfordulóján.  
Szép emlékük, szeretetük 
örökké élni fog szívünkben.  
Szeretteik. (17518-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sze-
rető férj, édesapa, após, nagy-
tata, apatárs, testvér, rokon, jó 
barát, jó szomszéd, a somosdi 
születésű 

DÓCZI GYÖRGY 
életének 68. évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. 
A temetési szertartás október 17-
én, hétfőn 14 órakor lesz a ma-
rosvásárhelyi református 
temetőben. Nyugodjon békében!  

A gyászoló család. (17525-I)

Az OLIGRAF NYOMDA-
IPARI KISGÉPKEZELŐKET 
és KÉZI PAPÍRMEGMUN-
KÁLÓ, HAJTOGATÓ, RA-
GASZTÓ, VARRÓ 
SZEMÉLYZETET alkalmaz. 
Tel. 0725-917-420. (66801-I)

Virágvásár 
 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város szervezésében október 28. – november 6. között virágvásár lesz a Rózsák terének parkosított részében. 
Ezúton meghívjuk a helyi és megyei virágtermesztőket, hogy vegyenek részt ezen a vásáron az évszakra jellemző virágokkal és virágdíszekkel.  
A virágvásár a 2022/286-os számú helyi tanácsi határozat (hth.) előírásai szerint lesz megszervezve, amely a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város területi-közigazgatási övezetében lévő egyesületek, alapítványok, civil szervezetek és más magánjogi entitások által szervezett alkalmi 
vásárok szervezési és működési szabályzatának jóváhagyásáról szól, továbbá a 2021-es évi 403-as számú hth.-nak megfelelően, amely a Köz-
terület-felügyeleti Igazgatóság által a 2022-es évre alkalmazott speciális adókra és tarifákra, illetve az ezekre alkalmazandó egyes szankciók be-
vezetésére vonatkozik. 

A részvételi kérelmeket a személyi igazolvány másolatával és a 2022-es évre láttamozott, érvényes mezőgazdasági termelői bizonylattal 
együtt az intézmény Győzelem tér 3. szám alatti székhelyén lehet benyújtani, a 15-ös irodában – egységes iroda –, vagy elküldhetik a 
biroul.unic@tirgumures.ro e-mail-címre október 21-ig, és külön iktatják: 

– a Közterület-felügyeleti Igazgatóság számára,  
– a Gazdasági Tevékenységeket Engedélyező Osztály számára.  
A terület (hely) felülete kötelezően 9 négyzetméter.  
A tevékenység lebonyolításához szükséges bútorzat a következő: kiállítási pavilon/sátor (kifogástalan állapotban) 3m x 3m méretű, drapp, 

krém- vagy fehér színű, amelyet a termelő saját költségére vásárol meg.  
Minden termelő csak egy helyet kap.  
A helyek kiosztása sorsolás útján történik.  
A virágóra övezetében levő helyeket kiemelten a marosvásárhelyi termelők kapják meg, majd következnek a Maros megyei termelők.  
A helyek kisorsolására október 25-én 13 órakor kerül sor a Közterület-felügyeleti Igazgatóság Kós Károly utca 1/B szám alatti székhelyén. 
 A véleményezéseket a Közterület-felügyeleti Igazgatóság Kós Károly utca 1/B szám alatti székhelyén, a 35-ös és 36-os irodákban bocsátják 

ki október 26-27-én, szerdán és csütörtökön 9–15 óra között.  
 
Bővebb tájékoztatás a 0365/807-872-es telefonszámon, 108-as mellékállomás – Közterület-felügyeleti Igazgatóság (ADP) vagy a 0265/268-

330-as telefonszámon, 174-es mellékállomás – EGYSÉGES IRODA. 
 

SOÓS ZOLTÁN 
 POLGÁRMESTER 

 

Szolgáltatás – 
Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok  

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

„E gyönyörű templomhoz 
méltóképpen épüljön fel lelki 
templomunk” – erre biztatta 
a résztvevőket, a gyülekezet 
tagjait Kovács István, a Magyar 
Unitárius Egyház püspöke 
október 8-án, szombaton, az 
iklandi unitárius templom fel-
újítása alkalmából tartott há-
laadó istentiszteleten.  

Ikland unitárius gyülekezete ün-
nepelt: templomuk kívül-belül 
megújult, ebből az alkalomból ke-
rült sor arra a hálaadó istentiszte-
letre, amelyen jelen volt Kovács 
István unitárius püspök, Fazakas 
Lajos Levente esperes, Fazakas 
Csaba köri felügyelő gondnok, 
Magyarország csíkszeredai főkon-
zulátusának képviseletében Márky 
Dániel konzul, Nagyernye község 
polgármestere, Jánosi Ferenc és 
Siklódi Csongor alpolgármester, 
valamint Jenei Sándor-Levente 
(Szabéd), Sándor Szilárd (Székely-
kál), Nagy László (Marosvásár-
hely), Kis János Csaba 
(Marosszentgyörgy), Liker Henri-
etta (Magyarzsákod), Pálffy Anna 
Mária (Északnyugat-erdélyi Szór-
ványegyházközség), Varró Bo-
doczi Barna (Szentgerice), Pavelka 
Attila (kórházlelkész), Kiss Sán-
dor-Loránd (Nyárádszentmárton-
Csíkfalva) lelkészek és Szász Attila 
nagyernyei református lelkipásztor. 

Kovács István unitárius püspök 
köszönetet mondott az „újjáépítő, 
megújító csodáért”, majd erőt kért 
az elődeink által reánk testáltak 
megőrzéséhez, hiszen, mint 
mondta, „hit nélkül sehol a világon 
nincsen jövendő”, és arra biztatta a 
résztvevőket, a gyülekezet tagjait, 

hogy „e gyönyörű templomhoz 
méltóképpen épüljön fel lelki 
templomunk”.  

„2015-ben kezdődött el a felújí-
tás a Magyar Unitárius Egyház 
által kiírt és elnyert pályázati ösz-
szegből. Ekkor az elsődleges cél az 
volt, hogy a falak beázása meg-
szűnjön. 2017-ben folytattuk ezt a 
munkát, sikerült a talajvizet elve-
zető rendszert kialakítani. 2018-
ban a helyi önkormányzat által kiírt 
pályázaton nyert összeggel sikerült 
rácsatlakoztatni a templomot az 
elektromos áramhálózatra, vala-
mint megvásárolni a lámpatesteket. 
2020–2022 között a magyar kor-
mány részéről, a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. pályázatán nyert 
közel 15 millió forintnyi támoga-
tással sikerült beteljesíteni e kis kö-
zösség álmát, mely a tetőszerkezet 
teljes felújítását, az ablakok cseré-
jét, külső-belső teljes felújítást fog-
lalt magába. Immár csak a 
nagyernyei önkormányzat által 

megítélt 2022-es évi támogatásból 
a harangok villamosítása maradt 
hátra” – mondta Kiss Zsuzsánna ik-
landi unitárius lelkész, áldást kérve 
mindenkire, aki áldozatot hozott 
azért, hogy a templom megszépül-
jön.  

Fazakas Lajos Levente esperes 
az értékteremtő erő átadásának 
fontosságáról szólt a gyülekezet-
hez, amely a templom megújulásá-
val lelkiekben ismét megerősödött.  

„A templomok építése a nemzet 
belső megerősítését és épülését is 
szolgálja” – hangsúlyozta Márky 
Dániel konzul. „A régi korokban 
nemcsak Magyarországon, de Eu-
rópa-szerte a templomok jelentet-
ték az élet központját. Az akkori 
emberek számára a templom, il-
letve az általa megjelenített keresz-
tény tanítás és értékrend többet 
jelentett a kötelező templomba já-
rásnál, hiszen egész életüket átha-
totta, életük ehhez az értékrendhez 
igazodott. Ez az értékrend volt az, 

ami annyi századon keresztül meg-
őrizte a Kárpát-medencei magyar-
ságot, és ennek köszönhetően 
adtunk annyi lelki-szellemi kincset 
az országnak és Európának” – tette 
hozzá.  

Jánosi Ferenc polgármester kö-
szönetet mondott mindazoknak, 
akik „hittek és hisznek történelmi 
egyházaink értékeiben, s azokat fe-
lelősségteljes, lelkiismeretes mun-
kájukkal ápolják és gyarapítják”. 
„Mi, erdélyi magyarok azt valljuk, 
hogy amilyen felelősséggel éljük 
meg a jelent, olyan lesz a jövőnk is. 
Ez érvényes hitéletünkre is. Ke-
resztény hitünknek közösségte-
remtő, társadalommegőrző és 
nemzetmegtartó ereje van” – hang-
súlyozta.  

A hálaadó istentiszteleten az ik-
landi gyökerekkel rendelkező  
Kilyén Ilka színművésznő szavalt 
és énekelt, a gyerekek zenei mű-
sora tette ünnepélyesebbé az 
együttlétet. 

Végül Kiss Zsuzsánna lelkész 
köszönetet mondott a támogatók-
nak: Magyarország kormányának, 
a Bethlen Gábor Alapnak, az uni-
tárius egyháznak, Nagyernye ön-
kormányzatának, a kivitelezőknek, 
Balogh Csaba gondnoknak, vala-
mint a gyülekezet azon tagjainak, 
akik adományokkal segítettek, 
vagy időt, erőt nem kímélve hozzá-
járultak a templom felújításához. 
Az istentisztelet a magyar himnusz 
eléneklésével zárult, majd szeretet-
vendégségre hívták a résztvevőket.  

Bár nem műemlék épület, az ik-
landi unitárius templom épülete 
impozáns. Közvetlenül mellette 
van a református templom,  
mintegy jelképezve, hogy e tájakon 
a különböző vallási közösségek bé-
kében, egyetértésben élnek. 

Kívül-belül megújult az iklandi unitárius templom 

Antalfi Imola 

Fotó: Antalfi Imola
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• 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 - 0800-500-929 
  - 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 


