
A téli ünnepekre készülve a Maros Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Hatóság fokozott ellenőrző akciókat 
szervez az ételmérgezések megelőzése és az afrikai sertés-
pestis terjedésének megakadályozása érdekében. Maros me-
gyében újabb gócpont miatt nem sikerült feloldani az afrikai 
sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében beveze-
tett megszorításokat. Ezért az érintett településeken és azok 
tíz kilométeres körzetében tilos a sertések szállítása, akár-
csak a házilag feldolgozott sertéshús értékesítése.  

A háztáji gazdaságban nevelt egyedeket levágás előtt meg kell vizs-
gáltatni állatorvossal az általános egészségi állapotuk ellenőrzése érde-
kében. Ugyanakkor kötelező a levágott sertés húsának a vizsgálata is az 
esetleges trichinellózis diagnosztizálására. A háztartásokban végzett ha-
gyományos vágásból származó hús csak a család fogyasztását elégítheti 
ki, a húst és húskészítményeket tilos értékesíteni.  

Nagyernye községben december 13-án azonosítottak egy beteg egye-
det, így tizenöt napig a gócpont tíz kilométeres körzetében tilos az állatok 
szállítása – tájékoztatott Mihály Zoltán József, a Maros Megyei Állat-
egészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság vezetője.  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Szer Pálosy Piroska

Megfújták  
a réztrombitát 
Aki a marosvásárhelyi Bernády Ház 
földszinti galériájába belépve rácso-
dálkozik a szemközti állványon büsz-
kélkedő bronz csizmapárra, nagy 
eséllyel elbotlik a bejárat közelében la-
puló kanálisfedőben. Egyből rádöb-
ben, hogy a két kiállító, MAKKAI  
ISTVÁN és VERESS GÁBOR-
HUNOR rendhagyó kiállításra invitálta.  
____________4. 
A képen Biluska 
művésznő 
Biluska Annamária mesél a marosvá-
sárhelyi Stúdió Színház felavatásának 
60. évfordulóján. A Stúdió előterében 
zajlott jubileumi rendezvényen sok ki-
váló színművész, egykori és mai főis-
kolai, egyetemi tanár, rendező 
emlékezett a kezdetekre és az eltelt 
hat évtized kiemelkedő bemutatóira... 
____________5. 

Korlátozások a Felső-Maros mentén 

A sertéspestis megfékezése a cél 

A SZABADÚSZÓ

Illusztráció. Fotó: Nagy Tibor (archív) 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

A NÉPÚJSÁG- 
  falinaptár 

kapható  
az újságárusoknál 



A marosvásárhelyi Deus Provi-
debit Házban tartott találkozón a sé-
rültek mellett részt vettek a 
polgármester, valamint a két alpol-
gármester kabinetjének a képvise-
lői, a főépítészi igazgatóság 
képviselője, a szociális osztály ve-
zetője, a közterület-kezelő igazga-
tóság szakembere, két RMDSZ-es 
városi tanácsos, valamint több, 
ugyancsak fogyatékkal élőkkel fog-
lalkozó civil szervezet vezetői. 

Simon Judit, a Hifa Románia el-
nöke, aki maga is kerekesszékkel 
közlekedik, szóvá tette, hogy az út-
testen való átkeléskor akadályokba 
ütköznek a sérültek, hiszen számta-
lan gyalogátjáró, útkereszteződés 
van a városban, ahol nem tudnak le-
menni a járdáról az úttestre a magas 
járdaszegélyek miatt. Ezt néhány 
konkrét helyszínen készült fotóval 
is alátámasztotta, ilyen az 1918. 
December 1. utcában lévő egyik 
gyalogátjáró, ahol a néhány éve 
végzett felújítási munkálatokat 
megelőzően át tudtak kelni a kere-
kesszékben ülők, most azonban a 
magas járdaszegély ezt roppant 
megnehezíti. 

Bíró Adrienn nemlátó részletesen 
elmesélte, hogy nap mint nap mi-
lyen nehézségekbe ütközik akkor, 
amikor a fehér bottal próbál közle-
kedni a városban. Például vannak 
útkereszteződések, ahol a jelző-

lámpa nem ad ki hangjelzéseket, 
így valakit meg kell kérnie, hogy fi-
gyelmeztesse, amikor a lámpa 
zöldre vált, és kísérje át az úttesten, 
de nem mindig akad segítőkész já-
rókelő. Amikor egyedül jár, nem 
marad számára más választás, mint 
a taxi, a buszokat ugyanis nem tudja 
igénybe venni, mivel nem látja, mi-
lyen számú jármű állt meg a megál-
lóban. Mint mondta, Kolozsváron 
hangjelző készülékekkel vannak el-
látva a tömegközlekedési járművek, 
így a megállóban várakozó nemlátó 
hallja, hogy milyen számú busz ér-
kezett éppen. Ugyanakkor jó lenne, 
ha a buszokban hangszóróval jelez-
nék, hogy melyik megálló követke-
zik, hogy a nemlátó is tudja, mikor 
kell leszállnia. Adrienn megje-

gyezte, a buszon ülve próbálta már 
számolni a megállókat, azonban 
előfordult, hogy a sofőr nem állt 
meg mindenik megállóban, így saj-
nos ez a módszer sem bizonyult cél-
ravezetőnek. Továbbá hiányoznak a 
nemlátók közlekedését segítő járda-
szegélyek, a fiatal nemlátó szerint a 
mozgássérültek közlekedését köny-
nyítő lejárók neki nem segítenek, 
ugyanis nem tudja eldönteni, hogy 
éppen a járdán tartózkodik még, 
vagy már az úttesten, a forgalom 
kellős közepén. Hozzátette, külföl-
dön az útkereszteződésekben meg-
különböztető jelzések figyelmez- 
tetik erre a nem látó gyalogost. 
Az új buszokkal megoldódnak 
a gondok 

A felvetett hiányosságokra rea-
gálva Székely László, a polgármesteri 
hivatal közterület-kezelő igazgatósá-
gának a képviselője elmondta, most 
szembesülnek először azzal, hogy a 
gyalogátjáróknál a mozgássérültek 
számára kialakított lejárók nehezítik 
a nemlátók közlekedését, és ígéretet 
tett, hogy jövő évben mind a kere-
kesszékben ülők, mind a nemlátók 
számára (jellegzetes jelzésekkel) aka-
dálymentessé teszik az útkeresztező-

déseket. A tömegközlekedési jármű-
vek kapcsán hangsúlyozta, a város 
által uniós pályázati alapokból be-
szerzett új buszokkal megoldódnak 
majd a nemlátók által jelzett gondok, 
ugyanis ezek a korszerű járművek 
hangszórókkal vannak ellátva, így 
hangjelzésekkel adják majd a tud-
tukra, hogy éppen melyik megálló 
következik. Gáspár Botond, az al-
polgármester kabinetjének képvise-
lője hozzátette: ugyancsak pályázati 
alapokból számos útkereszteződést 
korszerűsítenek majd városszerte, és 
ennek részeként figyelmeztető hang-
jelzések segítik majd a nemlátók köz-
lekedését. 

A találkozón jelen lévő, néhány 
éve sclerosis multiplexszel diag-
nosztizált férfi szóvá tette: amíg a 
betegség nem kezdte korlátozni a 
mozgásában, el sem tudta képzelni, 
hogy a mindennapi ügyintézésben, 
akár egészségügyi ellátást igénybe 
véve nehézségbe ütköznek a fogya-
tékkal élők. Mint mondta, számos 
intézmény bejáratánál két-három 
lépcső is nehezíti a mozgásukban 
korlátozott személyek bejutását. 
Egy másik, fogyatékkal élő férfi ja-
vasolta, hogy fokozottabb figyelmet 
kellene fordítani a sérültek számára 

fenntartott parkolóhelyek ellenőrzé-
sére, ugyanis azokat gyakran ille-
téktelen személyek foglalják el. 
Ennek kapcsán Székely László, a 
közterület-kezelő osztály illetékese 
kiemelte, az utóbbi két évben több 
mint kétszáz, mozgássérülteket 
szolgáló parkolóhelyet alakítottak 
ki városi lakónegyedekben, havonta 
mintegy 10-15 ilyen jellegű igény-
nyel fordulnak a hivatalhoz. 
Marosvásárhelyen közel 5500 
fogyatékkal élőt tartanak nyilván 

Andreia Moraru, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal szociá-
lis osztályának vezetője elmondta: 
a nyilvántartás szerint a megyeköz-
pontban közel 5500 fogyatékkal élő 
személy él, akik különböző súlyos-
sági fokozatokba vannak besorolva, 
azonban mivel az esetek nagy ré-
szében a családtagjaik a gondozóik, 
a problémák, amelyekkel a sérültek 
nap mint nap szembesülnek, valójá-
ban több mint tízezer személyt érin-
tenek. Ugyanakkor a legutóbbi 
népszámlálás adatai szerint a 2002-
ben jegyzett 10 százalék helyett 
mára 20 százalékra nőtt a 65 éven 
felüliek aránya a város lakossága 
körében, tehát mindenképp szem-
pont kell legyen, hogy zökkenő-
mentes legyen a városbeli 
közlekedés, az egyes intézmények 
megközelíthetősége mind a sérül-
tek, mind pedig a már nehezebben 
mozgó idősek számára is. Hozzá-
tette, az akadálymentesítések haté-
konyságáról kizárólag úgy lehet 
megbizonyosodni, ha valaki elkísér 
egy sérült személyt egy-egy útvo-
nalon, hiszen számtalan eset van, 
hogy például egy adott intéz-
ménybe be tudna jutni a fogyaték-
kal élő, azonban amíg odáig eljut, 
addig számos akadályba ütközik. 
Az igazgató megjegyezte, a tör-
vény előírásainak értelmében a 
közterületeken végzett munkálatok 
átvételekor jelen kell legyen egy, a 
fogyatékkal élőket képviselő sze-
mély is, éppen azért, hogy megbi-
zonyosodjanak arról, hogy a 
szóban forgó beruházások általuk is 
használhatóak. 

Amennyiben nem azonosították volna a nagyernyei 
beteg állatot, lehetőség nyílt volna a korlátozások fel-
oldására, de így jelenleg hét gócpont van a megyében. 
Megkeresésünkre az intézmény vezetője elmondta, 
hogy a nagyernyeit megelőzően afrikai sertéspestis ví-
russal azonosítottak egy-egy fertőzött egyedet Kört-
vélyfáján, Székesen, Marosszentgyörgyön, hármat 
pedig Sáromberkén.  

– Milyen jelekből gyanakodhat a sertéstartó gazda 
a sertéspestisre? – kérdeztük. 

– Bármilyen egészségi elváltozás esetén állatorvossal 
kell megvizsgáltatni a sertést. A betegségre jellemző a 
magas láz, étvágytalanság, orrfolyás, véres hasmenés, 
kiütések. Mivel a vírust a vaddisznók terjesztik, illetve 
közvetve az ember, az országos járványügyi operatív 
testület november 15-én jóváhagyta az afrikai sertés-
pestis elleni védekezésre és leküzdésre vonatkozó or-
szágos tervet. A határozat megyei szintű végrehajtása 
érdekében a helyi járványügyi központ december hato-
dikán elfogadta az afrikai sertéspestis elleni védekezési 
és leküzdési tervet Maros megyére vonatkoztatva, 
melynek főbb intézkedései a következők: 

– A vadászati alapok ügykezelői folyamatosan járő-
röznek az elhullott vaddisznók felderítése érdekében. 
Amennyiben vaddisznótetemet fedeznek fel, minta-
gyűjtésre kerül sor, amelyet az előírások betartásával 
ellenőrzésre küldenek. 

– A vaddisznóvadászat intenzívebbé tétele a hatályos 
jogszabályok előírásainak megfelelően és a védelmi in-
tézkedések betartásával. 

– A vadászatot a Maros Megyei Állategészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóságnál (DSVSA) leg-
alább 24 órával azelőtt be kell jelenteni, vagy az  
office-mures@ansvsa.ro e-mail-címen, illetve faxon a 
0265/314-977-es számon. 

– A vadásztársaságok kötelesek a kilőtt vaddisznókat 
állategészségügyi szempontból optimális körülmények 
között tartani, míg elkészül az afrikai sertéspestisre, 
klasszikus sertéspestisre és trichinellózisra vonatkozó 
laboratóriumi eredmény.  

– A Maros megyei prefektusi rendeletben foglaltak 
értelmében tilos a házisertés karámban és erdészeti 
kantonban, szabadban történő tenyésztése. 

– Cselekvési tervet fogadtak el az élő sertések és az 
azokból származó termékek illegális forgalmának azo-
nosítása és visszaszorítása érdekében végzett ellenőr-
zésekre. 

– A területi közigazgatási egységek, a kereskedelmi 
sertéstartó gazdaságok, a vadászkomplexumok és vad-
gazdaságok vészhelyzeti tervet kell kidolgozzanak az 
afrikai sertéspestis kitörése esetén történő beavatko-
zásra. 

– A piacok, zöldségvásárok be- és kijáratánál a helyi 
közigazgatási szervek a Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igazgatóság támogatá-
sával fertőtlenítő szűrőket létesítenek gyalogosok 
számára lábfertőtlenítővel. Képzett személyzettel hor-
dozható fertőtlenítőkkel a közlekedési eszközöket is 
fertőtlenítik. Hasonlóképp az erdészeti, valamint a me-
zőgazdasági munkában használt mezőgazdasági jármű-
veket a közutakra való felhajtás előtt szakképzett 
személyzet fertőtleníti a vírus terjedésének megakadá-
lyozása érdekében. 

– A disznópajták bejáratánál lábfertőtlenítő szerek 
(például mész), valamint cipőcsere javasolt, és kézmo-
sási lehetőséget kell biztosítani. Ugyanakkor folyama-
tos tájékoztató akciókat szerveznek a vírus 
terjedésének megelőzéséért. 

Az ANSVSA 0800 800 712-es ingyenes telefonszá-
mán az élelmiszerbiztonság területén tapasztalt sza-
bálytalanságokat lehet bejelenteni. 

AUGUSZTA napja. 
AUGUSZTA: az Augustus, azaz 
Ágost férfinév latinos női alakja. Je-
lentése: fenséges, fennkölt. 
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1 g ARANY 264,9576

IDŐJÁRÁS 
Felhős égbolt, zápor várható 
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Menyhárt Borbála 

17., szombat 
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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.
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A sertéspestis megfékezése a cél 

A közlekedésben, az ügyintézésben 
Számos nehézséggel szembesülnek a fogyatékkal élők 

A tömegszállítási járműveken szükség lenne hangosbemon-
dóra ahhoz, hogy azokat a nemlátók is igénybe tudják venni, 
a kerekesszékben ülők számos gyalogátjárónál nem tudnak 
átkelni, mivel a járdaszélek nincsenek megfelelelően akadály-
mentesítve – a többi között ezek a gondok is terítékre kerül-
tek csütörtökön a fogyatékkal élőket felkaroló Hifa Románia 
Egyesület által kezdeményezett találkozón, amelynek az volt 
a célja, hogy a sérültek megosszák a mindennapokban ta-
pasztalt nehézségeiket, és felhívják a döntéshozók figyelmét 
arra, hogy mi az, amin javítani kell annak érdekében, hogy a 
fogyatékkal élők számára is élhetőbb legyen a város. 

Fotó: Hifa Egyesület



– Keskeny résen át is rá lehet látni egy tel-
jes egészre. A Keskeny résen át című kis 
könyvecske is, amit most a kezemben tar-
tok, rányílik Albert Gábor munkásságá-
nak egészére. Noha csak öt kisebb 
lélegzetű írásból tevődik össze. Évfordu-
lóhoz kapcsolódik. A 75. születésnapodra 
jelent meg. 

– Esszé is van benne, novellisztikus kis 
részlet, visszaemlékezés jellegű írások. Apró, 
kis fénysugarak, pillanatképek az átéltekről, 
az általam írtakról. Túlzás lenne azt mondani, 
hogy az egész eddigi életművemről képet 
lehet alkotni belőlük. Öt pillanatkép csupán.  

– Közülük számodra melyik a legfontosabb? 
Vagy másképp: ha az életed egészére kel-
lene értenünk, melyiket emelnéd ki?  

– Ha egy bizonyos helyen arra kérnek, 
hogy olvassak fel röviden valamit, akkor az 
Ösvényt vágunk magunknak címűt válasz-
tom, ez egy természeti élmény lecsapódása. 
Életemnek nagy ajándéka volt, hogy evezhet-
tem, nem versenyszerűen, hanem túraszerűen. 
A víz és a természet élménye az, ami a legkö-
zelebb áll a szívemhez. 

– Túlzok, ha azt mondom, hogy az életed 
ilyen ajándéka Erdély is? Itt beszélgetünk 
Marosvásárhelyen. 

– Örök vágyam volt, hogy Erdélyben egy 
kicsit otthon érezhessem magam. Nem merem 
azt mondani, hogy ez megvalósult, de minden 
alkalommal, amikor visszajövök ide, valami 
ilyesmit érzek. Apai és anyai részről is Er-
délyből származom. 

– Méghozzá Erdély jellegzetes részéről. 
– Igen, Nagygalambfalva a szépapám em-

lékhelye. Feleki Miklós emlékét ott őrzik is, 
annak idején híres színész volt, 1848-ban köz-
honvédként beállt Bem tábornok erdélyi sere-
gébe. Amikor a színészi pályájának csúcsán 
volt, úrasztala-terítőt és kelyhet ajándékozott 
a református egyháznak. Ha az erdélyi tájakat 
látom, belső fájdalmat is érzek amiatt, hogy 
ez mégsem az enyém, mert ritkán és csak lá-
togatóba jövök ide. Amikor tehetem, mindig 
szakítok annyi időt, hogy idelátogassak. Nyu-
galmat, pihenést, föltöltekezést is jelent szá-
momra Erdély. 

– Jó ezt hallani, de az irodalmi foglalatos-
ságaid meghatározó forrása mégsem Er-
dély, hanem a magyarországi valóság.  

– Igen. És ebben a Keskeny résen át-ban 
nem tükröződik, de azért nagyon alaposan 
foglalkoztam 1848–49-cel, illetve a ’48–49-es 
emigrációval. Azt hiszem, Magyarországon 
sincs senki, aki például Szemere Bertalan 
emigrációs éveiről többet tudna, mint én. Ki-
adtam a levelezéskönyvét, úgy éreztem, erre 
engem Szemere Bertalan kötelez. A Naplója 
kiadását is feladatomnak tartom. 1969-ben 
volt egy kiadása, de ahhoz már a könyvtárak-
ban sem lehet hozzáférni. Most sikerült elin-
téznem, hogy a bevezetésemmel ellátva adjuk 
ki újra. Nagyon fontos, mert megpróbálja 
méltóképpen elhelyezni Szemere Bertalant. 
Méltatlanul feledkeztek meg róla. Ott kifej-
tem, hogy miért történt így. Fontos ilyeneket 
tudni, mert végül is a magyar irodalom emlék- 
író klasszikusa. Egy íves bevezetése van a 
könyvnek, megjelentetése egyfajta gesztus, 
talán ekképpen sikerül a magyar irodalmat 
megajándékozni egy magyar klasszikussal. 

Albert Zsuzsa 

Szebb a szépnél  
 
Ne feledkezzél meg rólam  
simítsad forró arcomat  
fogd be a szemem, lássalak  
halljalak, fogd be a fülem,  
erdőben vigadj velem  
folyón ha járok, fogd kezem.  
 
Fényes szemedet  
rajtam feledted,  
várlak, ha nem látsz  
akkor is,  
futnék már tőled, nem lehet  
orromban leheleted  
ínyemen oldódik szavad  
mert szebb a szépnél  
több a többinél  
 
Varsádban hang nélkül  
halld meg neved  
hegedűk, csellók zengjenek  
oltalmam, lakásom, fészkem  
örökös menedékem.  
 
Ki bennem vettél szállást  
szépek a te sebeid Uram  
hajad mint láng  
a te sóhajod lomb susogása  
a te eged néz, amíg  
feltartom kezeim szobámban éjjel... 

SZERKESZTETTE: 
NAGY MIKLÓS KUND 

1566. sz., 2022. december 17.
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(Folytatás a 6. oldalon)

Hódolat... Veress Gábor-Hunor alkotása a marosvásárhelyi Bernády Házban     Fotó: Bálint Zsigmond

Az ember természete nem változik 
Egy elkallódott interjú az öt éve elhunyt Albert Gábor Kossuth-díjas íróval 

Különös dolgok is megesnek az újságíró szerkesztővel. Olyasmi is, hogy egy 
beszélgetés hangfelvétele valamiképpen eltűnik a tarsolyából, aztán évek 
múlva valamikor, valahogyan hirtelen előbukkan. Ez történt az alább olvas-
ható interjúval is. Túl hosszú az előbukkanás története, hagyjuk máskorra. 
A lényeg, hogy a 2006-ban a budapesti Albert Gábor Kossuth- és József At-
tila-díjas íróval Marosvásárhelyen rögzített dialógus hangfelvétele előkerült, 
és noha a több mint hatvan kötetet közreadó jeles alkotó öt éve elhunyt, em-
lékét az egykori interjú közlésével is érdemes feleleveníteni. Hamarabb is-
mertem a feleségét, Albert Zsuzsát, a Magyar Rádió irodalmi műsorainak 
népszerű szerkesztőjét, aki maga is József Attila-díjas költő, és idén nyáron 
töltötte 90. esztendejét. Rádiós koromban, majd később is gyakran kísértem 
el erdélyi riportútjaira, beszélgetéseire. Volt úgy, hogy férjével, a Magyar 
Művészeti Akadémia későbbi tagjával, a Magyar Írószövetség egykori elnö-
kével, a Magyar Örökség díjas Albert Gáborral érkeztek. Városunkban mindig 
felkeresték barátjukat, Tóth István költőt is. Az alább olvasható, magnósza-
lagról átírt párbeszédet is Tóthék Nyár utcai otthonában folytattuk.



Az Európai Színházi Unió idei má-
sodik közgyűlését december 4-én 
tartották Krakkóban, Tompa 
Gábor egyhangú szavazással ka-
pott újabb kétéves mandátumot. 

Az újraválasztott elnök közölte: foly-
tatni szeretné a korábbi mandátumaiban 
elkezdett munkát. Céljai között nemzet-
közi koprodukciók létrehozását, művé-
szeti csereprogramok és workshopok 
szervezését, az unió fesztiváljának rend-
szeressé tételét, valamint az UTE kie-
melkedő művészi kvalitású 
színházakkal való bővítését említette. 

A közgyűlésen megválasztották az 
UTE új vezetőtanácsát, melynek tagjai: 
Nuno Cardoso (Sao Joao Nemzeti Szín-
ház, Porto, Portugália), Florian Hirsch 
(Luxemburgi Nemzeti Színház), Ta-
mara Vuckovic Manojlovic (Jugoszláv 
Drámai Színház, Belgrád, Szerbia), 
Waldemar Razniak (Stary Teatr, 
Krakkó, Lengyelország), Francisca Car-

neiro Fernandes (Porto, Portugália), 
Antal Csaba (Budapest, Magyarország). 

Az Európai Színházi Uniót 1990-ben 
alapította Jack Lang francia kulturális 
miniszter és Giorgio Strehler, a milanói 
Piccolo Teatro igazgatója, s azóta is Eu-
rópa egyik legfontosabb színházi szö-
vetsége. Jelenleg az Európai Színházi 
Unió 26 tagot tömörít, nemzeti és nem-
zetközi befolyással rendelkező színhá-
zat Európa-szerte és azon túl. 

A szervezetnek olyan igazgatói vol-
tak, mint Zsámbéki Gábor, aki Strehler 
halála után 2004-ig vezette az UTE-t, 
Alexandru Darie, a bukaresti Bulandra 
Színház egykori igazgatója és Ilan 
Ronen izraeli rendező, a Habima Szín-
ház egykori igazgatója. 

A Kolozsvári Állami Magyar Színház 
2008-ban lett tagja a szakmai szervezet-
nek, Tompa Gábort 2018 májusában az 
unió budapesti közgyűlésén választot-
ták a szervezet elnökévé. 

*A tárlatnyitó alaphangját Ambrus László trombitaművész és Tollas Gábor színművész adta meg 
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Megbízatás  
újabb kétéves mandátumra Erős Kinga kritikust, szerkesztőt, az  

Orpheusz Kiadó vezetőjét választotta 
újra elnökévé tisztújító közgyűlésén a 
Magyar Írószövetség – tájékoztatta a 
szervezet az MTI-t. 

Közleményében azt írja: Magyarország legré-
gebbi és legnagyobb tagságú irodalmi szerveze-
tének tisztújító közgyűlésén megválasztották az 
56 tagú választmány tagjait, majd a közgyűlést 
követően a választmány 6 tagú elnökségét és el-
nökét. 

Erős Kinga amellett, hogy a Magyar Írószövet-
ség elnöke, a Tokaji Írótábor Egyesület elnökségi 
tagja és az olvasat.hu szerkesztője. 

A szövetség tájékoztatása szerint a brassói szü-
letésű Erős Kinga 1990 óta él Magyarországon. 
Tizenöt éve publikál hazai és határon túli folyó-
iratokban, irodalmi esszéit lengyel és bolgár 
nyelvre fordították. A Magyar Napló folyóirat kri-
tika rovatának szerkesztője volt 2007 és 2010 kö-
zött, valamint a Magyar Irodalom Zsebkönyvtára 
sorozatszerkesztőjeként is dolgozott. Ugyanebben 
az időszakban a Kritikai Füzetek könyvsorozatát 
is szerkesztette, mely a fiatal kritikusok első kö-
tetmegjelenését szolgálta. 

Ekler Andreával közösen 2009-ben állították 

össze a Pályatükrök – Húsz portré fiatal alkotók-
ról című könyvet, amely – mint a közlemény fo-
galmazott – a mai napig a legátfogóbb képet adja 
a rendszerváltás után induló hazai és határon túli 
írók munkásságáról. Irodalmi ismereteket 2012 
óta tanít a Magyar Írószövetség Íróiskolájában. Az 
év novellái című antológiát 2014 óta szerkeszti. 
A Móricz Zsigmond alkotói ösztöndíj szakmai 
kuratóriumának 2015 óta, a Nemzeti Kulturális 
Alap Szépirodalmi Kollégiumának 2016 óta 
tagja. Könyvkiadói munkássága a kortárs magyar 
irodalom és a határon túli alkotók népszerűsítését 
szolgálja – írta a szövetség. 

Az írószövetség új elnökségi tagjainak Bene 
Zoltánt, L. Simon Lászlót, Lőrincz P. Gabriellát, 
Rózsássy Barbarát, Soltész Mártont és Szentmár-
toni Jánost választották. 

A közgyűlés tizenegy örökös tagot választott, 
akik közül hatan posztumusz díjat kaptak. 

Örökös tagokká választották Ács Margitot, 
Kiss Gy. Csabát, Lezsák Sándort, Mezey Katalint 
és Sárközi Mátyást. 

A Magyar Írószövetség posztumusz örökös 
tagjává vált Csontos János, Görömbei András, 
Kabdebó Lóránt, Monostori Imre, Papp Tibor és 
Vathy Zsuzsa. (bne \ brr) 

Ismét Erős Kinga az elnök 

Aki a marosvásárhelyi Bernády Ház föld-
szinti galériájába belépve rácsodálkozik a 
szemközti állványon büszkélkedő bronz csiz-
mapárra, nagy eséllyel elbotlik a bejárat kö-
zelében lapuló kanálisfedőben. Egyből 
rádöbben, hogy a két kiállító, MAKKAI  
ISTVÁN és VERESS GÁBOR-HUNOR 
rendhagyó kiállításra invitálta. Ha egyensú-
lyát visszanyerve kissé alaposabban körül-
néz, az első benyomása még inkább 
felerősödik. A falon hatalmasra nőtt poloska 
igyekszik fölfelé, az utca felőli terem plafon-
járól óriási üllő lóg fenyegetőn, a túlsó termet 
– a padlót szinte teljesen beborítva – egy 
másik installáció, egy fényesen csillogó réz-
lemez uralja. A falhoz támasztva rézseprű és 
szemétlapát árválkodik. Fűre, fémre lépni 
szabad. Mosolyogni is. Ámbár nem árt, ha 
óvakodik az ember, és nem áll a hajókötéllel 
rögzített műtárgy alá, noha feltételezhető, 
hogy a hatalmas tömegűnek vélt munkaesz-
köz nem fémből készült. Ha a kedves láto-
gató mégis úgy gondolná, érdemes lenne a 
látvány kiváltotta érzelmeit lepleznie, nem 
messze elérhető egy vörösréz bajuszbot, azt 
az orra alá emelve azonnal más kinézetűvé 
válik. És van még a tárlaton jó néhány meg-
lepetés. Amennyiben a plakáton s a médiában 
meghirdetett címből indult ki, nem biztos, 
hogy ilyesmire számított. A VALÓSÁG LE-
FOGLALÁSA nem feltétlenül sejteti, miről 
van szó. A közös tárlaton bemutatkozó szob-
rászok ismerői viszont tudhatták, a harmin-
casok nemzedékének e két markáns 
egyénisége mindig igyekszik különleges dol-
gokkal előrukkolni. Ez is magyarázza a meg-
nyitót övező nagy érdeklődést. A nézőknek 
nem kellett csalódniuk: a konceptualitás jegy-
ében fogant, ötletgazdag, esetenként meg-
lepő, groteszket, játékosságot is felmutató, 

üzenetet is továbbító anyaggal találkozhattak 
a tárlaton. Az alkotók kiindulópontja a reali-
tás, mindennapjaink valósága, tárgyi és for-
mavilága, ezt azonban szokatlan, rendhagyó 
helyzetbe hozva, felnagyítva, kifordítva, ab-
szurditással felruházva, a megszokottól eltérő 
anyagba ültetve, akár álomszerűen eltúlozva, 
kulturális, művészeti utalásokkal is feldúsítva 
emelik a valóság fölé, töltik fel szürrealitás-
sal. Ezekhez hozzátehetjük mindazt, amivel 
mi, szemlélők gazdagíthatjuk saját tapaszta-
latainkkal, ismereteinkkel, emlékeinkkel, sej-
téseinkkel a szobrot, legyen enyhén 
módosított talált tárgy, vagy nagy szakmai tu-
dással, leleménnyel kialakított kisplasztika, 
máris sokkal többet látunk bele, mint első pil-
lantásra vélhettük volna. Makkai István ko-
pasz férfifejet mintázó fémmaszkja például 
akár háztartási eszközként is felfogható, hi-
szen a zord harcosmaszk kilyuggatott sza-
kálla almareszelésre is alkalmas, s már ebben 
is van egy gondolati dupla csavar, de ha hoz-
záteszem, hogy az orr tájékára helyezett alma 
eszünkbe juttathatja a nagy szürrealista belga 
festő, René Magritte egyik képét, máris nya-
kig járunk a szürrealizmusban. Vagy ha Ve-
ress Gábor-Hunor Hódolatánál időzöm, talán 
még messzebbre kalandoznak a gondolataim. 
Pedig csak két közönséges csizmáról van szó. 
Közönséges? Sokat nem tudunk róluk, csak 
találgathatunk. De azt aztán bőven. Mondjuk, 
hogy katonai tartozékok. Amikor a szobrász 
mintázta őket, talán még nem is zajlott a há-
ború a szomszédban. Egy műalkotást köny-
nyen időszerűbbé tehet az élet. A jobb csizma 
kifényesítve ragyog, látszik, hogy van, aki 
gondját viselje, tisztiszolga, netalán utcai ci-
pőtisztító. A felpockolt csizma folytatásában 
akárha látnánk pöffeszkedő, magabiztos gaz-
dáját is. A másik lábbeli lennebb, a földön sze-

rencsétlenkedik piszkosan, fénytele-
nül, kiszolgáltatottan. Talán behó-
dolva, talán rajongva vagy 
vágyakozva tekintget a magasba, 
esetleg nyakát behúzva gondolja a 
magáét. És így tovább, és így to-
vább. A sztori kimondatlanul is foly-
tatható. 

Van konkrétabb, szókimondóbb 
üzenethordozó is a tárlaton. Egy 
szép, míves, háromnyelvű (román, 
magyar, német) emléktábla. Arany-
betűk a fekete márványon, szecesz-
sziós mintázatú fényes fémkeretben. 
A Kultúrpalota falain is függhetne. 
Rajta ez olvasható: Ezen a települé-
sen az időjárás majdnem azonos. A 
három település: Tîrgu Mureş, Ma-
rosvásárhely, Neumarkt. Három ba-
rométer van a helységnevek fölött. 
Ugyanazt mutatják. A „majdnem” 
viszont kulcsszó a szövegben. Átfe-
déseket és párhuzamosságokat fed, 
a két művész bizonyára részletesen 
el tudná magyarázni, mire gondol-
tak, amikor a tábla gondolata felöt-
lött bennük. De ránk bízzák, fejtsük 
meg magunk az üzenetet. Ők teszik 
a maguk dolgát. Lelkesen, kitartóan, 
célratörőn. Ezt hangsúlyozta a tár-
latnyitón a munkásságukat méltató kolléga, 
az oktatásukban is rövid ideig részt vett vizu-
ális művész, Pál Péter is. 

Jó tudni, hogy a marosvásárhelyi szobrász-
társadalom kiváló mesterei ilyen tevékeny és 
tehetséges fiatalabbaknak adhatják át a stafé-
tabotot. Makkai és Veress a megyei szobrá-
szati szalon kurátorságát is felvállalta, a 
Barabás Miklós Céh Maros megyei csoport-
jának szervezési teendőit is végzik. Alkotó-
táborokban hallatnak magukról, az 

épületrestaurálásba is bekapcsolódtak. A köz-
téri szobrászat is vonzza őket. Nemrég tértek 
haza a Csongrádi Művésztelepről. Most meg 
ez a sikeres évzáró kiállítás, amelyen az em-
lített latin nyelvű aranymondás találóan jelzi: 
„Az anyag (illetve az energia) nem vész el, 
csak átalakul”. Ezt jól tudják ők is, ehhez is 
tartják magukat. Kiállításuk is tanúsítja, ered-
ményesen zárják az esztendőt. Még nagyobb 
lendülettel léphetnek át a közelgő új évbe. 
(N.M.K.) 

Megfújták a réztrombitát* 
Makkai István és Veress Gábor-Hunor kiállításán 

A szobrászok (balról): Veress Gábor-Hunor és Makkai István                      Fotó: Bálint Zsigmond

Vásárhelyi barométer                      Fotó: Bálint Zsigmond

Makkai István: Maszk



Jövő áprilistól három hónapon át tart majd 
a 10. Nemzetközi Színházi Olimpia, amelyre 
35 ország csaknem 200 társulata érkezik Ma-
gyarországra. A programsorozat 70 helyszí-
nén a színházi előadások mellett országszerte 
kiállítások, workshopok és könyvbemutatók 
várják majd a közönséget. 

„Soha ilyen jelentős színházi eseményt 
még nem rendezett Magyarország” – fogal-
mazott az eseményt beharangozó keddi bu-
dapesti sajtótájékoztatón Vidnyánszky Attila, 
a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Szín-
házi Olimpia művészeti vezetője.  

Kiemelte, hogy a programban több mint 
száz partnerintézmény vesz részt, és a ren-
dezvényen az egész magyar színházi élet ke-
resztmetszetét szeretnék bemutatni. 

A Színházi Olimpián olyan szakmai óriá-
sok rendezéseivel és munkájával találkozhat 
majd a magyarországi közönség, mint The-
odórosz Terzopulosz, Tadashi Suzuki, Romeo 
Castellucci, Szlava Polunyin, Heiner Goeb-
bels, Eugenio Barba, Alessandro Serra, Liu 
Libin vagy Declan Donnellan – sorolta Vid-
nyánszky Attila. 

Mint hozzátette, lesznek bábos és táncfesz-
tiválok is. A Színházi Olimpia csaknem 600 
előadásából több mint 330 előadást jegyez-
nek a bábos műfaj képviselői. 

Az alternatív szcénát többek között a Jurá-
nyi Ház és a Bethlen Téri Színház képviseli. 
Fesztivált rendez az idén 100 éves Budapesti 
Operettszínház is. A Győri Nemzeti Színház 
a Duna menti teátrumokat fogja össze. Az 
amatőröknek és a diákszínjátszóknak is lesz-

nek fesztiváljai, valamint a szabadtéri szín-
házak is csatlakoztak az eseményhez. 

Vidnyánszky Attila elmondta, hogy az 
olimpia egyik fókuszában Madách Imre áll 
majd, akinek a munkásságát nemcsak konfe-
renciák, kiállítások, új könyvek mutatják be, 
hanem a világ 12 országának színművészeti 
iskoláiból érkező csoportok is, amelyek Az 
ember tragédiája témáját dolgozzák fel. 

Vidnyánszky Attila felhívta a figyelmet 
arra, hogy a Színházi Olimpia weboldalán 
(http://www.szinhaz.org/) már megtekinthető 
a programok egy része, a kínálat a következő 
hetekben pedig újabb produkciókkal bővül. 
„A Színházi Olimpia egy olyan nemzetközi 

fórum, amely jelentős színházi alkotók mun-
kásságát mutatja be a világ minden tájáról. A 
kreatív ötletek és javaslatok megismerése 
előmozdíthatja a művészet jövőjét” – fogal-
mazott üzenetében Theodórosz Terzopulosz, 
a Színházi Olimpia alapítója, az athéni Attis 
Színház igazgatója. 

Az eseményen online bejelentkeztek a ren-
dezvény olasz, német, mexikói, romániai 
vendégelőadásainak rendezői is.  

Tompa Gábor, a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház igazgatója videóüzenetében el-
mondta, öröm számukra több előadással részt 
venni az olimpián. „Az, hogy ilyen nagy 
nemzetközi rendezvényen annyi nemzet szín-
háza annyi nyelven szólal meg, igazából az 
európai kultúra egységét hivatott bizonyítani, 
azt a fajta párbeszédet, amit nézeteinktől füg-
getlenül folytatnunk kell. Egymást kell tisz-
telnünk, mert a színház elsősorban a másik 
elismerése, találkozás egy közös térben, és 
ebben a közös térben igenis helye van min-
den irányzatnak, nézetnek. A legfontosabb 
összekötő kapocs a minőség.” 

Kiss B. Atilla, a Budapesti Operettszínház 
főigazgatója elmondta, hogy 2023-ban „mini 
Csárdáskirálynő fesztivált” rendeznek, ame-

lyen a saját előadásuk mellett két külföldi 
előadást is láthat a közönség. 

Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója 
kiemelte, hogy a gyulai intézményen kívül 
még további hét szabadtéri színház csatlako-
zott a Színházi Olimpiához. A Gyulai Vár-
színház három előadással készül az 
eseményre. 

Asbóth Anikó, a Magyar Bábművészek 
Szövetségének elnöke azt hangsúlyozta, hogy 
a teljes magyar bábos szakma bekapcsolódik 
az olimpia rendezvénysorozatába, és az elő-
adások lefedik az ország teljes területét. Több 
regionális helyszín közreműködésével meg-
hívják a kortárs és a határon túli magyar 
nyelvű bábszínházakat, a fővárosban bábfesz-
tivált rendeznek, és lesznek szabadtéri, vásári, 
báb- és utcaszínházi előadások Kemény Hen-
rik öröksége előtt tisztelegve. A programok-
hoz kapcsolódóan hét kiállítást is terveznek. 

Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazga-
tója elmondta, hogy a legnagyobb magyar 
táncegyüttesek, így a győri, a szegedi, a 
pécsi, a székesfehérvári és a miskolci balett 
is örömmel csatlakoztak az olimpiához. A 
klasszikusbalett-előadások mellett lesznek 
kortárs táncelőadások, valamint néptáncelő-
adások is. 

Biluska Annamária mesél a marosvásárhe-
lyi Stúdió Színház felavatásának 60. évfordu-
lóján. A Stúdió előterében zajlott jubileumi 
rendezvényen sok kiváló színművész, egy-
kori és mai főiskolai, egyetemi tanár, rendező 
emlékezett a kezdetekre és az eltelt hat évti-
zed kiemelkedő bemutatóira, számos kedves 
emléket, vidám és megható mozzanatot ele-

venítettek fel a megszólalók. Ki-ki a maga 
színes egyéniségét villantotta fel ezen a meg-
hitt hangulatú, csapongó múltidézésen, Bi-
luska is a színpadról jól ismert örökmozgó 
elevenséggel beszélt az indulásról. A fotó per-
sze csalóka, a művésznő nem azt magya-
rázza, mekkora halat fogott valamikor, a 
mozdulatot akkor örökítette meg a kamera, 
amikor már belelendülve az emlékezésbe, 
felállva taglalta, hogyan készültek az első 

előadásra, mik történtek a Tartuffe hatvan 
évvel ezelőtti bemutatóján, ahol ő alakította 
Pernelle asszonyt, és milyen volt együtt ját-
szani a címszereplővel, Kovács György mes-
terrel. A háttérben látható képernyőn a 
színisek játszotta Molière-komédiából tűnik 
fel egy jelenet, az egyetem frissen létrehozott 
digitális archívumának anyagából emelte ki 
a honlap számítógépes gazdája, az archívu-
mot felépítő Mihály Szilárd. Ő is ott van a 
felvételen, akárha zongorázna a sarokban. A 
rendezvényről részletes tudósításban szóltunk 
a múlt heti Múzsában, most még annyit, hogy 
egy viharvert, régi fotó is hosszasabban idő-
zött a kivetítőn. Az akkori végzős évfolyam 
hallgatói vannak együtt még II. évesen két ta-
nárukkal, az osztályvezető Harag Györggyel 
és a közkedvelt Tarr Lászlóval. A négy fiú – 
a guggoló Kocsis Antal és a hátul álló (balról) 
Darvas László, Visky Árpád, Seprődi Kiss 
Attila – már nem él. A lányok, (balról) Kiss 
Erzsébet, Biluska Annamária, Nagy Réka 
még nagyon sokat tudnának mesélni. A Harag 
György mellett álló Szász Zsuzsa is, aki csak 
két évet végzett a színiakadémián, majd a 
Marosvásárhelyi Rádió bemondó szerkesztő-
jeként vált népszerűvé. Közülük Biluskának 
még mindig tapsolhatunk a színházban. A 
Tompa Miklós Társulat készülő bemutatóján 
is ott lesz az ifjabbak között. Megmaradt örök 
fiatalnak. És szívesen néz vissza pályájára. 

Van miről beszélnie. Erről mindazok meg-
győződhetnek, akik hozzájutnak az Ábel 
Kiadó gondozásában megjelent kötethez. A 
napokban kiadott Nekem a színház a csalá-
dom című beszélgetőkönyvben, a Demény 
Péter szerkesztette Prospero-sorozat új darab-
jában alulírott kérdezi, emlékezteti, provo-
kálja és készteti önvallomásra a művésznőt, 

akit az Előszóban Keresztes Attila rendező 
ajánl az olvasók figyelmébe. A hosszú és si-
keres színészpálya, a Sepsiszentgyörgyön, 
Nagyváradon, Kecskeméten, majd Marosvá-
sárhelyen kiteljesedett karrier felidézése szá-
mos kellemes színházi élményt tesz ismét 
elevenné a színházkedvelőkben, a könyvbe 
emelt régebbi és újabb felvételek nosztalgiá-
zásra is bőven nyújtanak lehetőséget. A kötet 
jelenleg Marosvásárhelyen a Gemma Book 
Caféban kapható. 
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Támogatók:

A képen Biluska művésznő 

Színházi olimpia Magyarországon 

   Fotó: N.M.K.

 Átadták a kolozsvári Bánffy Miklós Operastúdió épületét. Szép Gyula, a Kolozsvári Magyar Opera igazgatója beszél 
a létesítmény avatásán                Fotó: MTI (Szigetváry Zsolt)

A 10. Színházi Olimpia beharangozó sajtótájékoztatójának résztvevői a Nemzeti Színház Gobbi Hilda Színpadán  Fotó: MTI (Szigetváry Zsolt)

Nagy Miklós Kund 



– Ha már az emlékirat-irodalomról beszé-
lünk, akkor szintén jó helyen vagyunk, Er-
délyben ennek nagy hagyománya van. 
Személyedben olyan tollforgatóval beszél-
gethetek, aki több műfajban is képes meg-
közelíteni egy témát. Nemcsak 
regényíróként, novellistaként, esszéíró-
ként tudsz elmélyülni valamiben, hanem 
könyvtárosi szigorral is körbe tudod járni 
a szóban forgó jelenséget. 

– Mindig igyekeztem olyan precizitással 
írni, hogy ha nem is írom oda a tudnivalókat 
lábjegyzetbe, azért mégis olyan pontosak le-
gyenek, mintha filológusi munkáról beszél-
nénk. A filológusi munka állványzata nélkül 
is olyan legyen, amit közlök, hogy aki ol-
vassa, biztos legyen abban, hogy ez tényleg 
hiteles. Kicsit úgy érzem én is, mint Arany 
János, aki azt mondta, csak úgy tud dolgozni, 
ha annak, amit ír, etikai hitele van. Minden 
írásnak etikai hitele kell hogy legyen, ha esz-
szét írok, akkor is. Természetesen annak is ki 
kell derülnie az írásból, ha bizonyos föltevé-
sekről van szó, olyasmikről, amik az én 
egyéni munkahipotézisemhez tartoznak, és 
nem bizonyíthatók. Nem igyekszem olyat ál-
lítani, vagy olyan színben föltüntetni valamit, 
mintha az valódi történelmi tény lenne. 

– A regényt is ilyen precizitással kell alá-
támasztani? 

– A regény, az más. A Pont kiadó most 
éppen életműsorozatban adja ki a regényei-
met. Az év végén vagy a jövő elején egy 
olyan is megjelenik, ami eddig még nem lá-
tott napvilágot, de megjelentetik mindenik re-
gényemet, és merem remélni, hogy ezeknek 
is töretlen a hitelük. Úgy érzem, sem most, 
sem a rendszerváltás előtt nem írtam le egyet-
len olyan mondatot, amit ma ne vállalnék. De 
azt azért észrevettem, hogy több olyan írásom 
is van, amiben a mondatnak nincs meg a 
kellő belső zenéje. Mindenben, ami sorra 

megjelenik, ezt is megpróbálom felmérni. 
Minden szónak és mondatnak belső egyen-
súlyba kell kerülnie. Mintha költeményről 
beszélnénk. 

– Fiatalabban nem érezted ezt a belső 
zenét, illetve ennek az igényét?  

– Éreztem, de nem mindig sikerült megva-
lósítanom. Nem kellett sokat javítanom azo-
kon az írásaimon sem, hiszen volt 
ismerősöm, aki elolvasta, és azt mondta, ő 
észre sem vette, hogy valahol sántítana. Apró 
stiláris dolgok ezek, én észrevettem, és egy-
két helyen cizelláltam rajta. Mint egy szobor-
nál, amelyen egyes részeket jobban meg 
kellett munkálni, mert a kelleténél durvábbak 
voltak.  

– A többműfajúság kapcsán kérdezem, 
hogy minek tartod magad? Inkább  
regényírónak vagy esszéírónak? 

– Szívem szerint regényírónak tartom 
magam. Több kötetem jelent meg, és ez szá-
momra egyfajta tereptisztítás. Ahhoz, hogy a 
társadalmat tisztábban lássam, magamban 
kellett mindezeket tisztázni. Talán úgy kel-
lene mondanom, hogy olyan ez, mint amikor 
az ember megdörzsöli a szemét, hogy jobban 
lásson. Habár lényegében az esszék is szem-
dörzsölések. 

– Apropó. Hoztál magaddal egy másik kis 
kötetet is. Esszék vannak benne. Ezt is a 
Pont kiadó jelentette meg a Conflux soro-
zatában. A címe: A lineáris ember. Kiről, 
miről töprengsz, filozofálgatsz benne? Zá-
rójeles alcímet is adtál az esszének: (A 
történelem utáni korszak, avagy a globá-
lis méretű pszichológiai laboratórium 
kérdő- és zárójelekkel). 

– Ez a munkám lényegében adósságtör-
lesztés. Talán egyszerűbb a magyarázat, ha a 
hosszú fejtegetés első sorait idézem: „Ahogy 
telnek az évek, adósságom csak egyre növek-
szik: az el nem végzett munka, a végig nem 
gondolt gondolatok. Olykor egy-egy előtérbe 

tolakszik, s megsarcolja féltve kuporgatott 
időmet. A lelkiismeret időnként lázadozik, 
máskor enyhe furdalások közepette mégis-
csak enged, s hagyja – mint ahogy most is 
tette –, hogy néhány napomat-hetemet az 
adósságtörlesztés feleméssze. Pedig már re-
ménykedtem, hiszen az elmúlt hat-hét év 
közhellyé desztillálta, mondhatnám úgy is, 
domesztikálta Francis Fukuyama A történe-
lem vége és az utolsó ember című esszéjé-
nek akkoriban intellektuális vitákat és 
viharokat kavaró megállapításait”. Nem foly-
tatom, ami fontos, hogy az amerikai filozófus 
és kötete ültette belém a lineáris ember gon-
dolatát. És az így született kis könyv év eleji 
megjelentetését azért forszíroztam a kiadó-
nál, mert szerettem volna, hogy a magyar or-
szággyűlési választások előtt az emberek 
legyenek tisztában bizonyos dolgokkal. 
Ebben három tanulmány van. Az első valójá-
ban a nagy amerikai birodalomról szól, annak 
az eszmei hátteréről. A második az Európai 
Unióról, hogy miért jó vagy nem jó nekünk 
az EU. A harmadik pedig arról szól, hogy 
miért csalódtam, és mi nem tetszett, mik vol-
tak azok a számomra kiábrándító jelenségek, 
amik a jelenlegi magyar társadalom utolsó 16 
évében történtek.  

– Ezzel akaratlanul is eljutottunk a poli-
tikához. A rendszerváltozás után arról 
volt szó, hogy az irodalom kivonul a poli-
tikából, megváltozik az írók politikafor-
máló, illetve társadalomformáló szerepe. 
Mégsem? 

– Tényleg csökkent az írók szerepe, pon-
tosabban a súlya a társadalomban. Nem fi-
gyelnek arra, hogy mit mondunk. Attól mi 
még próbáljuk írni a magunkét. Ki-ki a maga 
módján és meggyőződése szerint. A társada-
lom, a magunk és a világ dolgai természete-
sen ilyen értelemben nagyon változatosan 
tükröződnek a könyveinkben. A következő 
regényem, a Mi pedig itt maradtunk, gene-
rációs regény. A mi nemzedékünk széthullása 
érzékelhető benne. Modern regény, nem XIX. 
századi. Egy kicsit arra is ösztönzi az olvasót, 

hogy ő maga is aktívan részt vegyen, próbálja 
elképzelni, mozaikkockákból összeállítani a 
világot. Filozofikus regénynek is nevezhet-
ném, az is kiderülhet belőle, hogy az egyes 
emberek is képesek hatni a társadalom egé-
szére. Bizonyos jelzéseket, vészjeleket adhat-
nak egymásnak. Kisregényről van szó, 
tematikailag talán szűkebb ölelésű, de jelen-
tésében, jelentőségében talán annál széle-
sebb. Függőfolyosók lesz a címe. 
Témahiányban nem szenvedek. 

– Vagyis sokat dolgozol.  
– Állandóan. Mondjam, hogy vannak fixa 

ideáim? Kétségbeejtőnek tartom például, 
hogy az ógörög kultúra és nyelv egyszerűen 
kiesik az emberek tudatából. Nem tudom tel-
jesíteni, de szeretnék megtanulni ógörögül. 
Valamikor jártam a teológiára, és ott belekós-
toltam az úgymond konyhagörögségbe. Az 
Újszövetség ugyanis nem a klasszikus görög 
nyelven íródott, annak a nyelvtanát megta-
nultam. Nagyrészt el is felejtettem, de azért 
mégsem volt teljesen idegen, és most egy 
ilyen nagyobb tanulmányon dolgozom, pon-
tosabban kettőn. Az egyik Szókratész peréről 
szól. Ha az ember ezzel a korral elkezd fog-
lalkozni, és elég mélyen, beleérzően tud ol-
vasni, akkor hamar rájön, hogy mindig 
rólunk van szó. Ezt szeretném tudatosítani az 
olvasóban, az olvasóval. Hogy vegye észre, 
amikor a letűntnek hitt korok emberéről 
olvas, az ő saját problémáival találja szemben 
magát, azokkal, amikkel most küszködünk. 
Ez az írásom inkább esszé. Két ember hogyan 
védekezik a halálos ítélete előtt. Szókratész, 
illetve Bakunyin, aki politikus volt. Ő is vé-
dekezik. Egy nagy gyónásban a cárnak 
mondja el védbeszédét. 

– Amikor regényedben, esszédben vissza-
mész az ókori görögökig, azt jelenti, hogy 
az író menekül a saját korából? 

– Nem menekülés, inkább annak fölmuta-
tása, hogy a történelmi körülmények változ-
nak, de az ember természete ugyanaz. 
Ezekben a régi alakokban tulajdonképpen az 
én problémáim merülnek fel.  

Na most gondolja meg. Ülök itt a padon, 
és kilenckor a vizit. De kilencre érkezik a 
vőm is, ez a Ghibu. Ő hoz nekem ezt-azt, 
amire vágyom. Mert nekem már utolsó vá-
gyaim vannak. Nem érti, ugye. Volt egy 
komám, kilenc esztendeig haldokolt. És most 
követeli a nyugdíjemelést. 

Na, ez benne a pozitív. Elég furcsa, hogy 
ami idekint jó, vagyis pozitív, az ott benn, a 
kórteremben már végrendelet. Na, jön is a 
vejem, Szerusz, mă, tedd csak ide. S mondd 
meg, hogy vasárnap délkor várok ide min-
denkit, éppen erre a padra. Meleg van, meleg 
van, hát ilyen a kánikula. De csak itt szabad 
dohányozni. Szóval itt legyetek: te, hát 
mondjuk, te csak a fuvaros leszel, de az anyó-
sod, a feleséged és az az ákációs sógoricád is. 
Tárgyaljuk meg a dolgokat. Mert az sehol 
sem úgy működik, hogy gondolnak egyet, ő 
s a vőlegénye, hogy ekkor s ekkor; na, és ha 
én két nappal előtte meghalok? És pont fiksz 
az esküvő napján lesz a temetésem?!… 

Ezek nem törődnek velem, szegény beteg 
emberrel. Amit a fejükbe vesznek, az szent. 
Még a papunkat is megkonzultáltam, Záhária 
atyát, hogy mi a helyzet. Azt mondta, olyan 
nem lehet egyházilag, hogy temessük az apát, 
és mindjárt oltárhoz eresszük a lányát meg a 
vőlegényét. Se fordítva; hogy, mondjuk, 
mindjárt az esüvő uán temetnek.  

Érti? Nem lehet. 
Na látja, itt a mentőkocsi, hozzák, átel-

lenbe, totál meghalni a félig halottakat. Né, 
ott a pech. Annak is két kilences a számtáb-
láján. Áú, hogy utálom a kilencest. 

Menj, Ghibu, menj. Hozz még egy tele-
font, egy régebbi gyártmányt, mert ezen min-
dig más jelentkezik, nem akit hívok. 

Maga nem szívja? Mi volt maga a civil 
életben? Jaj, nem úgy értem. Hanem mielőtt 
ide jutott volna…  

Én bizony kétkezi melós voltam, a legne-
hezebb helyen, ahol azt az anyagot gyártják, 
amit a bőrök érleléséhez használnak; ugyé 
maga nem ért a kémiához…  

Gondolhattam volna. Uram, jó fizetést 
adtak, de akik beálltunk, nem hittük el a ré-
gieknek, hogy mire vállalkozunk. Az orrom 
olyan lett, mint a kétlikú furulya… Okariná-
zott benne a szél. 

Úgy csúfoltak: a cúgos ormányúak. 
Korán nyugdíjaztak, eladtam a blokkla-

kást, a gyermekek már nagyocskák voltak, de 

nem találtam a helyem sehol. Mondtam, hogy 
tüdővel is kezeltek? És a szívemmel, ajjaj. 

Többet voltam kórházban s szanatórium-
ban, mint otthon. S aztán jött a változás, a for-
radalom, na, arról is regélhetnék magának; és 
követeltük a kárpótlást. Mert a gyár tönkre-
ment, és senki sem akart fizetni. Fogadtunk 
ügyvédet, összeálltunk vagy harmincan, nem 
mind lyukas orrúak, de betegek mind, és ki-
álltunk a jogainkért. Nagy botrány lett, végül 
kézhez kaptuk, de nagy későre, aú. Ami járt, 
szép summát. 

Na, akkor már kiadtak mindenhonnan, azt 
mondták, éljek a saját felelősségemre. Hát 
addig kiére éltem? Mondja meg. 

Úgy elkívánkoztam, hallja. Melegindiába, 
mit tudom én. Na, ott a nagy summa pénzem, 
azt be a táskába, s ezekkel a helyi járatokkal, 
az egyikre fel, a másikról le, s mind úgy. 

Egyszer várom a soktemplomos faluban, 
hogy érkezzen a délutáni járat, ülök egy 
padon, a kiszáradt patak partján. Azért sok-
templomos, mert van ott a miénk mellett re-
formátus, unitárius, egy kisebb katolikus, és 
még a romáknak modern imaháza, pléhcico-
más minitornyos kultúrház. 

Na, ülök a padon, s hát eléjön egy öregasz-
szony a botjával, s beszédbe elegyedünk. Hir-
telen azt kérdi: nem akar maga venni itt egy 
házat? Bennvalóval? 

Nem mondtam meg, hogy éppen azért 
járok-kelek ezekkel a rázós dubákkal, amiket 
busznak csúfolnak. De, mondom, vennék 
biza. 

Ott, a hátam mögött a ház, egy kisebb is-
tálló, inkább csak pajta, s mellette disznóól, 
oldalt kukoricakas. 

Megvettem, uram. Belecsaptam a nána 
markába, adtam előleget, harmadnap vissza, 
bé a primarijába, ott a jegyző megcsinálta a 
szerződést. Kifizettem, s az öregasszony egy 
hét múlva már nem volt sehol. Azt beszélték, 
odaadta a pénzt a fiának, az elverte a pökö-
nélén, a becsapós játékon; s az mindjárt be-
dugta az anyját valami menhelyre, ahol 
szegény kurtára fogta magát.  

Ej, uram! Micsoda életem kezdődött ott 
nekem! Hát ugye, ismeretlen, jöttment bun-
gyó a falusi dolgokban. De kijártam a cerán-
egyetemet. Tanulságos volt: sok kedves, még 
több keserves tapasztalattal gazdagodtam…  

Már menne is? Jaj, hát a felét se mondtam 
el. Jó, akkor rágyújtok még egyre, és ha maga 
úriember, nem hagy cserben egy halálra ítélt 
szerencsétlen öregembert…  

Vicceltem, csak hetvenkét éves vagyok. 
Na, élek én ott, mint a báró, a birtokon, vá-

sárlom a földet, minden eladó. A házat felújít-
tatom, veteményest ásatok a helyi 
agglegényekkel – aúj, de féltettem tőlük a fe-
leségemet! –; és kukoricát vetettem elsőre. 

De előbb fel kellett szántatni a frissen vá-
sárolt földemet. Na de kivel? Hát, mondták, 
van egy ember, olyan ötven és hatvan között, 
tiszta fehér a haja, de sötét a képe, verekedős 
fajta – annak mindenféle gépe. És traktoristát 
foglalkoztat.  

Azt hol lelem? Hát ott az a hat bögre-
csárda, az egyikben biztosan. Például a 
Gagya utca tetején, oda a polic se dugja az 
orrát, mert egykettőre megkarikázzák.  

S hát kit keressek, kérdezem a suhancot, 
aki egy lejért hajlandó elkísérni a lebujba. 
Akkora füst, uram, hogy ha akkor divatban 
lettek volna ezek a pandémiás maszkok, hát 
én hármat is felnyomok a pofámra… Azt 
mondja a suhanc, ő nem jön be, de menjek 
direkt a bárpulthoz, s kérdezzem meg, ott 
van-e a Kilences? 

Azzal kámforrá vált. A szükség nagy 
dolog, meg sem fordul semmi a fejemben, 
bemegyek köhögve, fuldokolva, mert a 
tüdőm, ugye; s nem tudok megszólalni. Mit 
kér?, szólít meg a csapos. Keresek valakit. 
Kit? Azt mondták, Kilences.  

Az ott né, vigyorodik el a csapos. Na, én 
valahogy kiharákolom magam, odaslattyo-
gok, és megszólítom. 

– Jó napot, Domnu Kilences! 
Na uram, ne tudja meg. Az a behemót 

ember a lapátnyi tenyerével. Az meg se nézett 
rendesen, s úgy megsirített. Az úgy vágott 
cifferblatton, hogy ha volna annyi, hát én 
nem háromszázhatvan, hanem hétszázhúsz 
fokban térek el a tengelyemtől…  

Még rágyújtok egyre, s aztán mehet maga 
is. 

Kérem, a helyzet ez volt. A meszeriája sze-
rint az az ember kint dolgozott a gázkutaknál. 
És egyszer, éjjeli szolgálatban, égő cigarettá-
val a szájában kezdte kontrollálni a tablót; 
amitől a torony felrobbant, és repült egy na-
gyot. 

De ennek az embernek csak valami égései 
lettek, megúszta urasan. Randa a képe, de él. 

Az a szonda éppen a nro. 9. számú volt, így 
a mellékneve, hogy ne mondjak csúfat, az lett 
s maradt: Kilences. 

Engemet felmostak szépen, aztán az ember 
megitatott velem egy deci vegyest; és végre 
elhebegtem, hogy né, szántani kéne. 

Azóta utálom a kilencest, uram. 
Ha még kijön, itt talál a padon. Mert azt 

mondta a doktor, hogy van egy ekkoracska 
picike lyuk a szívemen. Meg kell műteni. Kü-
lönben kámpec. De vajon élve maradok 
utána? Hát ő azt nem garantálhatja. Mert 
ugye, én elvetem a törökbúzát tavasszal, ka-
páltatom, műveltetem, jerbicsidálom, az más-
képpen gyomirtás, na; s hát, kérdi a domnu 
főorvos: ki szavatolja a termést?! 

Hát a varjú is kárt tehet benne! 
És ezek az enyéim pontosan akkor lakodal-

maznának, amikor operálnak. És mi lesz, ha 
éppen akkor adják fel nekem az utolsó kene-
tet?! 

De a lányom köti az ebet, hogy ők már 
mindent leregisztráltak: megvan az étterem, 
nem is kantin, hanem valami center; lesz li-
muzin, s megrendelve minden, díszítés, anya-
könyvvezető (oda jön ki, kérem, mint a 
celebeknél), filmes stáb, zene és még néhány 
VIP is! 

Akkora torta, mint egy kisebb asztag az 
árián… Az ária az izé volt, ahol a cséplőgép 
durrogott. Igen, igen, szérű. 

Látja, én mindjárt perfektül beszélek. S hát 
ezeket mind ne éljem meg, ezt a boldogságot, 
velük?! 

Uram, én mondom magának, itt lesznek 
mind vasárnap. Ezen a padon, itt, a kórház 
parkjában. De én nem fogadnék magamra. 
Vagyis azt a lyukat még satuzgassák nekem, 
amíg egy jó nagyot nem mulatunk. 

Aztán azt sem bánom. 
De aztán nehogy kilencedikén vigyenek a 

műtőbe! 

(Folytatás a 3. oldalról)
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Bölöni Domokos

Privát hangulatok 
Utálom a kilencest 

Az ember természete nem változik 

Üllő a Bernády Galériában



Ötödször szervezi meg a Mat-
hias Corvinus Collegium a FIT 
Kaland tehetségversenyt. Az 
eseményre háromfős negye-
dik osztályos tanulókból álló 
csoportok jelentkezését vár-
ják, akiket egy felnőtt irányít. 
A koordinátor lehet pedagó-
gus és szülő is, illetve egy ko-
ordinátor több csapattal is 
jelentkezhet. A versenyre a 
fit.mcc.hu/fitkaland oldalon 
lehet benevezni egy űrlapi ki-
töltésével január 6-áig. 

Maga a verseny egy komplex ta-
nulmányi csapatverseny, amely 
rendhagyó módon a teljes Kárpát-
medencében élő negyedik osztá-
lyosokat szólítja meg, emelte ki 
Bodnár Petra, a verseny társszer-
vezője. Az idei verseny témája az 
űrutazás. Ezen belül a gyermekek 
négy részfeladatot kell megoldja-
nak: űrbáziskészítés, rakétakészí-
tés, jelmezkészítés és 
videókészítés. Az első három rész-
feladat során a gyermekeknek le-

hetőségük van kibontakoztatni a 
kreativitásukat, a videókészítéshez 
pedig elégséges egy telefon vagy 
egy olyan laptop, amely rendelke-
zik webkamerával, mondta Bodnár 
Petra. 

A verseny két fordulóból áll. 
Van egy online forduló, ahonnan a 
legjobb 10 csapat bekerül a már-
cius 3-i budapesti döntőbe. Az on-
line forduló a feladatok 
kidolgozását és beküldését foglalja 
magába, ennek a határideje január 

16-a. Az előző években a döntőre 
az MCC biztosította a szállítást és 
a szállást, azonban most ez a teher 
a szülőkre hárul. 

A versenyre benyújtott minden 
pályamunkát egy részvételi okle-
véllel és egy kisebb ajándékcso-
maggal díjaznak, de emellett a 
döntőbe jutó csapatok és felké-
szítő-tanáraik értékes nyeremé-
nyekben részesülnek, mint például 
csillagászati távcső vagy VR-
szemüveg. A legjobb csapat tagjai 
pedig válogató nélkül bekerülhet-
nek a 2023 őszén induló FIT, azaz 
Fiatal tehetség programba. Azon-
ban a verseny nem kizáró jellegű, 
válogatás útján is be lehet kerülni 
a FIT programba, nyomatékosította 
a FIT Kaland tehetségverseny társ-
szervezője. A vetélkedő egy plusz-
lehetőség azoknak a negyedikes 
diákoknak, akik szeretnének beke-
rülni a Fiatal tehetség programba. 
A versenyen való részvétel nem 
zárja ki a FIT programba való je-
lentkezést. Mi minden érdeklődőt 
arra bátorítunk, hogy ne hagyja ki 
ezt az élményt! – mondta Bodnár 
Petra. 

Múlt szombaton tartották 
meg a IV. Csak tiszta forrás-
ból című népdalvetélkedő 
Maros megyei szakaszát. A 
rendezvény szervezője és 
házigazdája a marosvásárhe-
lyi Spectrum Színház Egyesü-
let volt. 

A verseny célja a népi énekes 
hagyományok megőrzése, ápolása, 
népszerűsítése és művelése, a te-
hetséges fiatalok felkarolása, a fia-
tal korosztály ízlésének és 
identitásának fejlesztése. A résztve-
vőket (előkészítő osztálytól XII. 
osztályig) a tiszta, csengő hang, a 
szép hangszín, az előadott népda-
lok értéke, és nem utolsósorban az 
előadásmód hitelessége, meggyőző 
ereje alapján értékelte a zsűri, 
amely szakmai tanácsokkal is el-
látta a versenyzőket.  

A megyei döntőt a november 
első felében megszervezett elővá-
logató előzte meg, amelyre a 
megye számos településéről jelent-
keztek diákok (a ver-
senyzőknek nép- 
viseletben előadott két 
népdal felvételével kel-
lett jelentkezniük). A 120 
jelentkezőből 43 személy 
jutott tovább és vett részt 
a múlt heti megyei szaka-
szon.  

A legjobbaknak bizo-
nyultak, illetve korcso-
portonként az első három 
helyezést a következő di-
ákok szerezték meg: 

Előkészítő osztály – I. 
osztály: Istvánfi Boróka 
(Deák Farkas Általános 
Iskola, Nyárádszereda), 
Hajdú Sára (S. Illyés 

Lajos Általános Iskola, Szováta) és 
Májai Imre (Deák Farkas Általános 
Iskola, Nyárádszereda), illetve 
Csíki Eszter-Salomé (Havadtői 
Elemi Iskola); 

II-III. osztály: Györfi Jolán Bog-
lárka (Deák Farkas Általános Is-
kola, Nyárádszereda), Barabási 
Réka (Kádár Márton Általános Is-
kola, Mezőpanit) és Márton Hanna 
Tamara (Romulus Guga Általános 
Iskola, Marosvásárhely), illetve 
Bakó Anna és Buta Dóra Anna-
bella (mindketten a marosvásárhe-
lyi Művészeti Szaklíceumból); 

IV-V. osztály: Péter Edina Re-
náta (Dr. Nyulas Ferenc Általános 
Iskola, Nyárádremete) és Kiss 
Anna (Nyárádszentmártoni Elemi 
Iskola), Kovács Benedek (Csík-
falvi Általános Iskola), Kovrig 
Eszter (Csíkfalvi Általános Iskola); 

VI-VIII. osztály: Csiszér Viola 
(Deák Farkas Általános Iskola, 
Nyárádszereda), Veress Rebeka 
(Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 

Marosvásárhely) és Szabó Csongor 
(Liviu Rebreanu Általános Iskola, 
Marosvásárhely), Török Krisztina 
(Dr. Bernády György Általános Is-
kola, Marosvásárhely); 

IX-XII. osztály: Gálfalvi Rebeka 
Evelin (Mihai Eminescu Pedagó-
giai Líceum, Marosvásárhely), 
Kacsó Barbara (Bolyai Farkas El-
méleti Líceum, Marosvásárhely), 
Veres Kinga Emese (Mihai Emi-
nescu Pedagógiai Líceum, Maros-
vásárhely). 

A népdalokat Kásler Magda, a 
Maros Művészegyüttes tánckarve-
zetője és népdalénekese, Boér Ká-
roly, a Marosvásárhelyi Rádió 
műsorvezető-szerkesztője, illetve 
Sinkó András népzenekutató és ok-
tató tanár értékelte.  

A szevezők köszönik mindenki-
nek a részvételt, gratulálnak a díja-
zottaknak. A programa Csoóri 
Sándor Alap támogatásával  való-
sult meg. (grl) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18049-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Múlnak a napok, telnek az 
évek, de mi soha nem 
felejtünk téged. Feledni valakit 
lehetetlen csoda, mert akit 
szeretünk, nem felejtjük el 
soha. Elmentél tőlünk, nem 
tudtál búcsúzni, nem volt időd 
arra, el kellett indulni. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
december 16-án a 
szentdemeteri születésű 
marosvásárhelyi lakosra, 
FÜLÖP JÓZSEFRE halálának 
2. évfordulóján. 
Emlékét őrzi élettársa, két 
gyermeke, testvére és azok 
családja. (18136-I) 

Sosem szűnik meg a 
hiányérzet, csak megtanulunk 
élni a tátongó űrrel. Úgy 
mentél el, ahogy éltél, 
csendesen, szerényen, drága 
lelked nyugodjon békében. 
Fájó szívvel és soha el nem 
múló szeretettel emlékezünk 
DEMETER ANNÁRA, aki hat 
éve hagyott itt minket. 
Drága emlékét örökké meg-
őrizzük. Nyugodjék békében! 
Bánatos szerettei. (18165-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Semmi sem fájdalmasabb az 
életben, mint a szeretett sze-
mély elvesztése. Osztozunk 
kolléganőnk, Demeter  
Gyöngyi Erzsébet fájdalmá-
ban, és  mély együttérzésün-
ket fejezzük ki ezekben a 
szomorú és fájdalmas percek-
ben, amikor szeretett ÉDES-
APJÁTÓL búcsúzik.  
A Gedeon Richter Románia 
Rt. munkaközössége. (sz.-I)

Nagy-Bodó Szilárd 

A TORDAI CÉG alkalmaz MÉSZÁROST, TÖLTŐNŐT és a beles-
műhelybe SZEMÉLYZETET. Tel. 0744-644-026. (23317)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

FIT Kaland tehetségverseny 
Ahol bárkiből űrhajós lehet 

Lezajlott a megyei népdalválogató 

A héten megyeszerte több 
olyan tűzesetnél kellett bea-
vatkozzanak a tűzoltók, ami-
kor kéményből vagy  átforró- 
sodott fűtőtest  miatt keletke-
zett lakástűz – tájékoztatott a 
Maros Megyei Horea Kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség. 

December 15-én, csütörtökön 23 
óra körül Segesváron, a Ştefan cel 
Mare utcában ütött ki tűz egy tele-
pen, több improvizált építményben. 
A segesvári tűzoltók a mintegy 300-
350 négyzetméteren lángoló lakhe-

lyek között próbálták megakadá-
lyozni a lángok továbbterjedését. A 
tüzet hajnali négy óra körül sikerült 
eloltani. A romok között egy 52 év 
körüli férfi holttestére bukkantak. 

Pénteken, december 16-án dél-
előtt Dózsa György községben a fő-
úton egy családi ház tetőzetén 
keletkezett tűz és sűrű füst miatt ri-
asztották a marosvásárhelyi tűzoltó-
kat. A lángok mintegy 40 
négyzetméteren okoztak kárt, sze-
mélyi sérülésről nem érkezett jelen-
tés. (pálosy) 

A segesvári tűzesetnek halálos 
áldozata is volt 

Fűtőtest- és kéménytüzek 

Az előző évi FIT Kaland tehetségversenyen            Forrás: MCC

Fotó: ISU

 Az előző évi FIT Kaland tehetségverseny – díjazás               Forrás: MCC

43 diák vett részt a megyei döntőn               Fotó: Spectrum Színház 
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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 


