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Mikulás napján kigyúlnak a fények

Áll már a karácsonyfa Marosvásárhely főterén

Írói üzenetek
nyomában

Azért is hoztam el Borcsa János korábbi könyveit, mert nagyon szeretem
az írásait. Köteteinek mindig van egy
jól érezhető magva, az igen aktuális
kérdésekhez pedig nagyon finoman
közelít.

____________3.
Oh halld,
Izráel!

Fülöp Jenő, a marosvásárhelyi Marx
József Fotóklub tagja szervezett kiránduláson járt azokon a bibliai helyeken,
amelyeket évente a világ minden sarkából több millióan keresnek fel.

____________4.
A megszakított
repülés,
avagy szerelmem,
Viszockij

A két fél közül végül Viszockij rokkan
bele saját, önpusztító vívódásaiba.
Halálával ugyanakkor hiába válik Marina ismét »szabaddá«, szerelmének
elvesztése soha nem gyógyuló, mély
sebet ejt a lelkén.

Kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel, szól a mondás. Az előzetesen bejelentett időponthoz képest késve – a marosvásárhelyi virágkertészet és zöldövezetek igazgatósága múlt hét végi közleményében
november 21-ét jelölte meg a fenyőfaállítás napjaként –, november 24én végre megérkezett a várva várt fenyő Marosvásárhelyre. A sokéves hagyományhoz híven a város főterén, a virágóra helyén állították fel a
polgármesteri hivatal alkalmazottai, és máris hozzáfogtak a díszítéshez.
A 25 méteres fenyőfát, amelyet a Ratosnyai Erdészeti Hivataltól vásá-

Fotó: Nagy Tibor

rolt az önkormányzat, idén Marosoroszfaluból hozták. Közel ezer lejbe
került.
A feldíszített karácsonyfa kivilágítására, illetve a városi díszkivilágítás
felkapcsolására Mikulás napján, december 6-án du. fél hatkor kerül sor.
Az eseményen fellép a Zurli együttes.
December 7-én ugyancsak fél hatkor nyílik a városi korcsolyapálya a
Ligetben. A pálya a tervek szerint jövő év február végéig fog működni.
(Mózes)

BRUTUS KUTYUS

____________5.
Két kínai lány

Nagyapám már sokszor ült szemben
mindenféle bizottsággal, elnökökkel és
megbízottakkal, szemvizsgálatot
végző orvossal és asztaltársasággal,
akikkel vígan mulatozott vagy szomorkodott, attól függően, hogy mit nyertek
vagy veszítettek éppen.

____________6.
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A Nap kel
7 óra 39 perckor,
lenyugszik
16 óra 39 perckor.
Az év 331. napja,
hátravan 35 nap.

IDŐJÁRÁS

Napos idő

Hőmérséklet:
max. 100C
min. -30C

Ma VIRÁG,
holnap VIRGIL napja.
VIRGIL: a latin Vergilius nemzetségnév rövidülése, jelentése
kapcsolatos a virgo, azaz szűz,
vagy a virga – a vékony zöld ág –
szóval. Az utóbbiból alakult a
magyar virgács is.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2016. november 25.

1 EUR
1 USD

100 HUF

4,5147
4,2602
1,4576

Tiltakozni készülnek
a Maros KK szurkolói
Nem győzte meg a Maros Kosárlabdaklub szurkolótáborát
1 g ARANY

162,9218

Cornel Lungu klubelnök csütörtöki sajtótájékoztatós beszéde,
amelyről tegnapi lapszámunkban írtunk, és amelyben a csapat
háza táján kialakult helyzetet magyarázta. Emiatt a távozását
követelik, és tiltakozó megmozdulásra készülnek.
Mint arról beszámoltunk, a sportvezető nem tekinti felelősnek magát amiatt, hogy nagyon megromlott a hangulat az öltözőben, de a lelátókon is (több játékos tiltakozásul nem lépett
pályára a Steaua CSM elleni bukaresti mérkőzésen, Polyák
László a héten távozott is Marosvásárhelyről), és azt hangoztatta, ő mindent megtett, amit elnöki minőségében tehetett.
Szponzorokat hozott saját kapcsolatai révén és vezetőségi tagjaival közösen is, közben a klub felküzdötte magát az ország
legjobbjai közé, mondta Cornel Lungu. A szurkolók ezzel
szemben úgy vélik, a Maros KK vezetője nagyon sok téren
adós maradt, és oroszlánrésze van abban, hogy az alakulat a
szakadék szélére sodródott. Emiatt a klubelnök távozását követelik, és bejelentették, tiltakozásuk jeléül a SCM U Craiova
elleni mérkőzés előtt elhagyják a termet, miután elhangzik a
román himnusz, az első negyed idején pedig a sportcsarnok
előterében vagy folyosóin, illetve a létesítmény előtt tüntetnek,
és csak a második tíz perc rajtján térnek vissza a lelátókra. Előfordulhat, hogy egyesek közülük óriásplakátokon is jelzik majd
véleményüket, tették hozzá.
A Maros KK – SCM U Craiova mérkőzés szombaton 17 órakor
kezdődik, a találkozót a DigiSport 4 TV élőben közvetíti. (F. A.)

Ezúttal Góliát nyert

Bálint Zsombor
Nem bírt a kicsi és erőtlen Dávid a teremlabdarúgás Góliátjának
számító Dinamo Moszkvával. A világválogatottal is felérő orosz
bajnok, amely havonta fizet annyit az egyes játékosainak, mint
amennyiből a City’us egész kerete több hónapig eléldegélne (akkor
is, ha nem lennének anyagi gondjai a klubnak), nem kegyelmezett
a fiatal marosvásárhelyi csapatnak, és azt is mondhatnánk, hogy
annyi gólt rúgott, amennyit nem szégyellt, azonban tulajdonképpen
nem is annyira sokat, mint amekkora papíron a két keret közötti
különbség. A marosvásárhelyi City’us két éve a spanyol bajnok
Barcelonától kapot sima 10-0-t az elitkörben, és akkor sokkal jobb
csapata volt, az akkori ellenfél pedig, noha nagyon erős klub, nem
ér fel a moszkvai együttes szintjére. Most Ţipău révén gólt is szerzett a marosvásárhelyi csapat, és ha kivonjuk a meccsből a 28. és
33. percek közötti öt percet, amikor futószalagon gyártotta az ellenfél a gólokat, igencsak tisztességesen helytálltak a marosvásárhelyiek. Sajnos, Covaci a 33. percben nem volt elég elővigyázatos,
így nem csak büntetőt vétett, de megkapta a második sárgáját is,
így nem játszhatott a lapzárta utáni Sporting Lisszabon elleni találkozón, még jobban vékonyítva az amúgy is vékony marosvásárhelyi keretet. Ami pedig az egyetlen reálisnak mondható
célkitűzést illeti, hogy a City’us játékosai minél többet tanuljanak,
ennek a teljesítése az egyes játékosoktól függ. Az biztos, hogy az
Odivelas csarnok hangulatában játszani már önmagában is élmény
valamennyiüknek.

Jegyzőkönyv
Teremlabdarúgó UEFA-kupa, elitkör, 1. forduló: Dinamo Moszkva –
Marosvásárhelyi City’us 11-1 (3-0)
Lisszabon, Odivelas Sportcsarnok. Vezette: Saša Tomić (horvát), Juan
Gallardo (spanyol). Tartalék: Borut Šivic (szlovén). Ellenőr: Alexandru
Burlac (moldovai), Talal Darausi (izraeli).
Dinamo Moszkva: Gustavo – Nando, Szergejev, Burkov, Fernandinho
(Ari, Badretgyinov, Fukin, Robinho, Cirilo, Szuhilin, Wilde, Pereverzev).
City’us: Molina – Duque, Stoica, Ţipău, Covaci (Csala, Dobai, Togan,
Pop, Küsmödi, Boroş).
Gól: Fukin (5., 30.), Ari (11.), Szuhilin (14., 24.), Nando (22.), Cirilo (28.),
Fernandinho (29., 31., 33. – büntetőből), Badretgyinov (34.), illetve Ţipău
(33.).
Sárga lap: Fernandinho (3.), illetve Covaci (19.).
Piros lap: Covaci (33.).
A forduló másik mérkőzésén: Sporting Lisszabon – Győri ETO
4-1 (1-0).

Baricz Lajos

Advent – a várakozás ideje

Nem könnyű várakozni. Különösen,
ha a várakozás semmittevést jelent.
Csak úgy tétlenül tölteni az időt, napokat, heteket, hónapokat. Nem is
tudom, hogy lehet kibírni. Ha a mindennapok rohanására gondolok, ott
mindig jelen van a remény, hogy megvalósul, beteljesedik az, amire várok.
Hogy a gyerek megszületik, elvégzi az
iskolát, megáll a saját lábán, családot
alapít. És kezdődik minden elölről.
Egész életünkben így van ez. Azt hiszem, életünknek egyetlen pillanatában sem vagyunk olyan állapotban,
amikor azt gondolhatjuk, hogy befejezett az életünk. Mindig újabb és újabb
célok jelennek meg, amelyeket szeretnénk megvalósítani. És ha nagy nehezen elértük a következő célt, még ki
sem örültük magunkat, már újabb
célok, vágyak jelennek meg előttünk,
amelyeket szeretnénk elérni, megvalósítani.
A vágyak megszűnése bennünk
maga a halál. Mi pedig élni, hatni, alkotni szeretnénk. Jézus mondta önmagáról:
„Atyám
szüntelenül
munkálkodik, munkálkodom én is”.
Nekünk is állandóan tevékenyked-

nünk kell, ha életben szeretnénk maradni. Ez a tevékenység átfogja egész
életünket: lelki-szellemi-testi valónkat. Bár fárasztó a tevékenység, inkább ezt választjuk, mint a tétlen,
passzív várakozást. Milyen jó annak
tudatában várakozni, hogy idő múltával megvalósul, megtörténik az, amire
várakozunk.
Az adventi várakozás szent várakozás. Arra várunk, aki már eljött közénk
az idők teljességén, és aki eljön újra.
Ebben a szent várakozásban a múlt és
a jövő, az isteni és az emberi találkozik: „Csókot vált az igazságosság és a
béke”. Isten öröktől fogva legalább
annyira kereste az ember közelségét,
miként az ember várakozott Isten jelenlétére. A távolinak hitt Isten eljött
már közénk Jézus Krisztusban. Igaz,
hogy akkor „övé közé jött, de övéi
nem fogadták be”. Most újra eljön. Azt
szeretné, hogy mi befogadjuk őt. Nem
a tegnapomért vagyok most felelős
Isten és ember előtt, hanem a mámért,
azért a pillanatért, amelyet ma élek. És
itt az örök mára gondolok. Arra a személyre, akivel ma találkozom, arra a
kellemes vagy kellemetlen helyzetre,
amelyben ma részem van. Mert minden személyben, minden történésben
és minden helyzetben jelen van Isten.

Adventi vásár és ünnepség
Vámosgálfalván

November 27-én, vasárnap 15.30
órától kerül sor Vámosgálfalván a harmadik alkalommal megszervezett adventi vásár megnyitójára a Szász
Hordója vendéglő és panzió udvarán,
amelyet a vendéglátóegység tulajdonosai közösen szerveznek a helyi önkor-

Megyei tanácsülés

Tőlem függ, felismerem-e, felfedezem-e, befogadom-e.
Az adventi szent idő arra akar felkészíteni, hogy tudjak megnyílni az
újra, a világunkba, életünkbe látogató
Jézus Krisztus előtt. „Íme, az ajtó előtt
állok és kopogok”. Nyissam ki hát szívem-lelkem ajtaját, hogy a benne lévő
bűn, megszokás, közöny eltávozhasson bűnbánatom által, ugyanakkor
Isten kegyelme, szeretete, jósága átjárhassa, betölthesse azt. Valahogy úgy,
mint most a nevemberi-decemberi
időben, ahogy a folyók menti völgyek,
medencék tele vannak párával, köddel,
és nehezítik a tájékozódást, a közlekedést. Ha kivonul a köd, felszáll a pára,
ismét látszanak a tárgyak, házak, elénk
tárul a vidék, a világ a maga szépségével. Lelkünk is tele van a bűn ködével,
rossz gondolataink, szavaink, cselekedeteink, mulasztásaink párájával. Az
adventi szent időben ettől kell megszabadulnunk. Talán nem megy egyik
percről a másikra, de ha következetesen munkálkodunk rajta, akkor végül
eloszlik a köd, a homály, és lelkünkben felragyog a kegyelem napja, a
világ Világossága, Jézus Krisztus. Ezt
kívánom minden jóakaratú olvasónak
– akkor jöhet és lehet áldott karácsonyunk.

mányzattal, tanáccsal és nőszervezetekkel. Az adventi várakozás jegyében
december 11-e kivételével négy hétvégén – szombaton és vasárnap – szórakoztatják helyi és környékbeli népi
együttesek, kórusok, fúvószenekarok
stb. a jelenlévőket.

Költözik
Az eset

Hétfőn, november 28-án a
nagyváradi Szigligeti Színház vendégelőadása technikai okokból nem a Stúdió
Színházban, hanem a Maros
Művészegyüttes termében
lesz látható Marosvásárhelyen.

A Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum
felújítására pályáznak

A Maros Megyei Tanács szerdai
ülésén a testület megszavazta a
Kultúrpalota és a Természetrajzi Múzeum felújítási tervének
a műszaki és gazdasági mutatóit is. A két jelentős beruházást
európai uniós alapokból valósítaná meg a tanács. A tanácsülésen ugyanakkor a megye
költségvetésének a módosításáról is szavaztak a képviselők.

Menyhárt Borbála

Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke az ülést követően elmondta, a Kultúrpalota és a
Természetrajzi Múzeum felújítását
célzó pályázatokat már egyszer benyújtották, akkor egyetlenegy pályázatot sem fogadott el a Központi
Fejlesztési Régió, de országos szinten
is nagyon keveset, mivel olyan előírásoknak kellett eleget tenni, amelyeket
egyetlen pályázó sem tudott teljesíteni. Viszont megadatott a lehetőség,
hogy újra letehessék a pályázatokat,
november 25. volt a határidő. A tanácselnök szerint előre nem látott feltételek voltak a telekelést illetően, így
a telekelési dokumentációt újra el kel-

lett készíteni, hogy megfelelő legyen
a projekt.
A Kultúrpalota esetében a nagyterem, a kisterem, a lépcsőház, valamint
az előcsarnok felújítása nagyjából befejeződött, viszont elmaradt a tükörterem, amit most belefoglaltak a
pályázatba. Igencsak indokolt a tetőszerkezet felújítása és a külső burkolatok restaurálása. A pályázat része
ugyanakkor a megyei könyvtár lépcsőházának a javítása, valamint a palota alagsorának a rendbetétele, mivel
esőzéskor gondot okoz a talajvíz. Az
előtanulmány értelmében a beruházás
értéke 6 és fél millió lej.
A Természetrajzi Múzeum felújítását célzó projektnek két része van, az
egyik az épület felújítására, a másik
pedig a kiállítási anyag korszerűsítésére vonatkozik. A kiállítási anyag
kapcsán arra fektetnék a hangsúlyt,
hogy a jelenleg elérhető, korszerű
technológiák segítségével sokkal látványosabban mutassák be azt. Előtérbe helyezik az erdélyi, azaz a
Mezőség, Maros mente sajátosságainak a bemutatását, ami az állat-, illetve növényvilágot illeti. Ugyanakkor
szeretnének egy életnagyságú dino-

szauruszt felállítani a múzeum kertjében, hogy a látogatók érzékelhessék,
mekkorák voltak ezek az állatok. Az
érdekesség egy külön terem lesz,
ahol a székely iparmúzeumról fognak
megemlékezni.
Komputertomográf
a dicsői kórháznak
A szerdai ülésen a tanácsosok a
megye költségvetésének módosításáról is szavaztak. Az intézkedés része,
hogy a Maros Megyei Sürgősségi
Kórház 1.817.000 lejt kap az állami
költségvetésből az Egészségbiztosítási
Pénztárral kötött szerződés keretében
nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért. A dicsőszentmártoni Dr.
Gheorghe Marinescu kórház költségvetését 1.170.000 lejjel egészítették ki.
Ebből az összegből 170.000 lejt az alkalmazottak bérnövelésére kap a
kórház az Országos Egészségbiztosítási Alapból, egymillió lejt pedig
komputertomográf vásárlására a radiológiai és imagisztikai laboratórium számára. A berendezés
megvásárlásához szükséges pénzt a
Romgaz Rt. adta támogatásként a
kórháznak.

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
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A fekete gondolat
kivirágzik

Rossz éjszaka.
Álmatlan vergődés.
A fekete gondolat kivirágzik.

Ó, ha nekem is el kell majd mennem,
Mint annyi sok másnak én előttem.
Egy csúnya őszi délután legyen,
Egy rossz, rossz, vad napon talán –
És meg kell az Úr előtt jelennem.

Akkor mindent jelentek Neki.
Bús életemből minden percet, napot.
Amit elvett és adott:
A röpke félórát és hulló könnyet –
És az Úr előtt búsan megállok.

Akkor számot adok majd.
Elmondok mindent életemből.
Voltam és lenni nem tudtam –
S a könnyek dülnek két szememből.

40 éve, 1976 decemberében hunyt el a költő

Írói üzenetek nyomában

A nemrég véget ért, immár 22. alkalommal
megszervezett Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár ez évben is a bőség zavarával
várta a rengeteg látogatót. Mind a megvásárolható kiadványok, mind a különböző rendezvények tekintetében – utóbbiakból oly sok
akadt, hogy képtelenség lett volna mindet végiglátogatni. A különböző könyvbemutatókon, beszélgetéseken, dedikálásokon olykor
teljes telt házas közönség, olykor csak pár érdeklődő vett részt, de a közönség lélekszámától függetlenül a minőség mindet jellemezte.

Kaáli Nagy Botond

Borcsa János könyvbemutatójára is a vásár keretén
belül, múlt hét csütörtökén került sor, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében. A kézdivásárhelyi
szerző legutóbbi, Írói üzenetek nyomában című kötetét
ezúttal is Nagy Attila ismertette a jelenlévőkkel, az írótól is ő kérdezett. A könyvbemutatót H. Szabó Gyula,
a kötetet megjelentető Kriterion Kiadó igazgatója vezette fel. – Azért is hoztam el Borcsa János korábbi
könyveit, mert nagyon szeretem az írásait. Köteteinek
mindig van egy jól érezhető magva, az igen aktuális
kérdésekhez pedig nagyon finoman közelít. A szerzői
sorozat változatosságát jelzi a könyvek külleme is – ér-

Kopt keresztények

Mostoha sors,
XX. század,
Erdély – mondom.
Az élet volt hozzám kegyetlen.
Jó órám volt sok,
De függtem többször a kereszten.

Nézelődő

Bartalis János

dekes, kézdivásárhelyi nézőpontot találhatunk bennük,
nézőpontot a Kárpát-medence széléről.
– Nagy örömömre szolgált olvasni ezeket a kritikákat, tanulmányokat, jegyzeteket. Meggyőződésemmé
vált, hogy Borcsa János valamiféle klasszicizáló kritikát művel, a felvezetéseiben ott vannak a nagy elődök
is. És ebből bontja ki azt az építő jellegű kritikát, amely
kapcsán az olvasó kellő impulzust kap ahhoz, hogy utánanézzen dolgoknak. Sokan metanyelven beszélnek, az
ő kötetei nagyon jóleső olvasmányok voltak. A legutóbbi 48 írást tartalmaz, triptichonként építette fel.
Aláírod mindezt? – tette fel első kérdését Nagy Attila.
– Voltak a magyar irodalomban létrejött szépirodalmi folyamatokban nagy szakítások. Petőfitől
kezdve, az avantgárdon keresztül – szakítások a hagyománnyal, az elődökkel. Mostanában ennek ellenkezőjét
vehetjük észre: látványos kapcsolódások és kapcsolatfelvételek jöttek létre a tradícióval. A kortárs költészet
is jó példa erre, annak ellenére, hogy a fiatal erdélyi
költők is mást hirdettek még a kilencvenes évek elején.
De öt-tíz év eltelte után a számottevő alkotók esetében
– például Fekete Vince, László Noémi, Lövétei Lázár
László – a hagyomány újra birtokba vételét látom.
Ennek még mindig helye van. Én magam egyetlen
nyelvbe vagyok bezárva, amit próbálok úgy alakítani,
hogy ne tűnjön portugálnak.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Írói üzenetek nyomában

(Folytatás a 3. oldalról)
– Téged nem lehet bedobozolni – én például rögtön felismerem, amit írtál, mert
rendkívül míves nyelven írsz, úgy fogalmazol, ahogyan ma már nem divat. Végigsorjázol egy olyan szerzői gárdát, amely hol
eltűnik, hol újra megjelenik, de te az aktualitásukat mindvégig napirenden tartod –
Bogdán Lászlótól Illyés Gyulán és Cs. Gyimesi Éván keresztül Olosz Lajosig: inkább
a szűk pátriádat jártad körül, de nem csak.
Az írások nagy része a magyarországi lapokon kívül a Székelyföldben, a Helikonban jelent meg. A hétköznapok gondjairól is írsz.
– Cs. Szabó László szerint az esszét, irodalomkritikát az alkalom szüli, a verset, drámát az ihlet. A szerző és a folyóirat
kölcsönösen talál egymásra. Ezek a kis írások nem is az irodalomtörténészt mutatják
be – de az irodalmi műveltségnek valami
olyanféle fenntartását tudom szolgálni
velük, amely bármely helyzetben fontosnak
tűnik. Van ennek olvasóközönsége – egy napilap esetében például minden rétegből.

– A még befejezetlen, Pomogáts-féle magyar irodalomtörténetet elég jól megpiszkáltad, sok mindent kijavítottál, helyretettél
bizonyos dolgokat.
– Éppen azért, mert sokkal tartozom Pomogáts Bélának mint nagy elöljárónak. Ez
felelősségteljes dolog: ilyen munkákról nem
szabad úgy beszélni, hogy közben elhallgatja az ember a véleményét. Én hozzá próbáltam felnőni – nem legyőzni akarja az
ember a másik szerzőt. Ezt meg nem mondani nagyobb vétek, mint hallgatni. Többször emlegettem Marosi Pétert és az egykori
Utunk kritikarovatát. Marosiról sok mindent
mondanak, de szerkesztőként tálalta a teljes
hazai magyar irodalomtermést, ez nagyon
nagy érdeme. Ők tájékoztattak szinte mindenről. Értékrendjükhöz tartották magukat. Ez manapság ritka. A mostani
áttekintésemet is a nagy betűs Alkalom
szülte, felkérésre írtam – irodalomtörténeti
kérdések, hagyomány, írás és hasonló tematikák találhatóak benne – hallottuk Borcsa
Jánostól.

Egy fotókiállítás margójára

Oh halld, Izráel!

A Szentföld a világ közepe. Nemcsak
azért, mert évezredek óta a keresztény és a muszlim közösség is a maga
vallási központjának tartja, hanem
mert itt találkozik a nyugati és keleti
kultúra és civilizáció, amely békésebb
időkben a kereskedelmi és eszmei értékek cseréjében nyilvánult meg, háborúban pedig a két kultúra által
képviselt extrém gondolatok véres
összecsapásában. S így volt ez a
Sínai-félszigeten a történelem előtti
időkben alapított települések korától
napjainkig, ahol sohasem lesz igazán
béke. Ez maga a világ Bábel tornyának örökös forrongása.

Vajda György

A modern korban készített több ezer dokumentumfilm, játékfilm, riportfilm sem rögzíti, adja vissza hitelesen mindazt, ami ezen
a vidéken történt. Ott a jelen is egy pillanat
alatt történelemmé válhat, a régmúlt pedig
annyi markáns eseményt rögzít, hogy a közelmúlt csak egy betűnyi bejegyzés a Szentföld krónikájában. Nehéz visszaadni a jelen
hangulatát rögzített képekkel azoknak, akik

Jeruzsálem

zarándoklatra, kirándulásra, vagy akár rokoni
látogatásra érkeznek rövidebb-hosszabb
időre Izraelbe. Lenyűgözőek a dimenziók térben és időben. Sokszínű világ, ahol úgy köszönnek vissza a bibliai történetek, mintha
csak tegnap történtek volna, azokon a helyeken, amelyeket már a kereszténység megjelenése előtt megjelöltek, s ahova a két
legnagyobb világvallást gyakorlók is évszázadok óta visszatérnek. Lehetetlen kísérletnek bizonyul, ha a teljességre törekszünk –
akár egy fotóalbumban vagy kiállításon – egy
csipetnyit is bemutatni mindabból, ami a jelenben történik Izraelben.
Fülöp Jenő, a marosvásárhelyi Marx József Fotóklub tagja szervezett kiránduláson
járt azokon a bibliai helyeken, amelyeket
évente a világ minden sarkából több millióan
keresnek fel. S bár turistaként jutott ki, nem
mobiltelefonnal a kezében, selfie stick segítségével csípte ki a maga szeletét a meglátogatott
helyek, helyszínek varázsából. Értő és gyakorlott fotósként azon igyekezett, hogy ne csak a
„képeslapokat” hozza haza emlékül, hanem
megossza másokkal is azt a szellemi feltöltődést, benyomást, amelyet az „idegen világ”, a
ma is forrongó ország jelent egy mai zarándoknak. A művészfotók iránt érzékeny szemmel

Via Dolorosa

rögzített felvételeket, az úti beszámoló képeit
fotóriporteri narrációval tárlaton osztotta meg
– immár másodszor – az érdeklődőkkel a
szerző a marosvásárhelyi Bernády Ház második emeleti kiállítótermében. Nem csak az
olyan ismert helyszínek jelennek meg ezeken,
amelyeket ismerünk, mint például a Genezáretitó, a Jordán folyó (Jézus megkeresztelésének
helye), Betlehem (Születési templom), Qumrán (A qumráni tekercsek lelőhelye), Jeruzsá-

Fotók: Fülöp Jenő

lem (Siratófal), a Golgota és más olyan helyszínek, amelyeket azoknak, akik Izraelben
járnak, nem szabad kihagyniuk, hanem Fülöp
Jenőnek volt ideje, „szeme” észrevenni, rögzíteni azokat az embereket, akik ma élettel
töltik meg e történelmi helyeket. Visszaköszönnek a képekről a kopt keresztény papok,
akik úgy ülnek a neves kövek árnyékában,
mintha valamelyik amerikai fekete negyedben arra várnának, hogy az utcai kosárpályára
lépjenek, aztán ott van a bazár, ahol egy csadorba öltözött gyönyörű lány mosolyog ránk,
mellette pedig európai cuccban elhúz egy
vele egykorú turista. A példákat sorolhatnánk
tovább. Elég, ha csak a turistákat barátságosan üdvözlő arabot, az üzlete előtt házipapucsban és elegáns kosztümben sepregető
zsidó kereskedőt, az újrakeresztelésre váró,
baseballsapkát és hagyományos főkötőt viselő afrikai zarándokokat vagy a mobiltelefont szorongató, bibliát olvasó rabbit, a
marhacombot trófeakánt tartó hentest, a Siratófal előtt imádkozókat vagy valamelyik
templom felé igyekvő apácát megörökítő képekre utalok. De ott vannak a sajátos tájak, a
sivatag, a Holt-tenger, Jeruzsálem kőrengetege, amelynek talán a legszimbolikusabb fotója egy temetőben készült, ahol az előtérben
megjelennek a sírok, rajta az elődök emlékezetére elhelyezett kövek, hátul pedig a város
múltját idéző falak és a jelen betonrengetege:
Izrael múltjának és jelenének szimbólumai
egy képbe sűrítve.
Aki valaha is olvasott, hallott ezekről a helyekről, lépjen be a Bernády Házba, ahol az
emeleti kiállítóterem magányában egy kicsit
elkalandozhat a Közel-Keleten Fülöp Jenő
képeinek kalauzolásával. Izrael, a Szentföld
lüktetése, élete hitelesen visszaköszön ezekről a képekről, annyiban, amennyire beleférhetett egy ilyen szervezett zarándokút keretei
között ide-oda kattintó fotós képtárába. Aki
ennél többet akar, keresse fel a helyszíneket.
Fülöp Jenő megtette, érdemes követni meglátásban, láttatásban.
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Bálint Márta újra Marosvásárhelyen

Bálint Márta, jelenleg Budapesten élő színésznő, Marosvásárhelyen – egykori hazai
közönsége előtt – is bemutatja a Marina
Vlady: A megszakított repülés, avagy szerelmem, Viszockij című monodrámát. A neves
francia színésznő önéletrajzi regényét színpadra alkalmazta és rendezte: †Gergely
László. Tér-jelmez: Martini Yvette.
„Keveseknek adatott meg, hogy a szerelmet olyan mélységében, olyan intenzitással
éljék át, mint azt Vlagyimir Viszockij – a
brezsnyevi Oroszország híres-hírhedt művészistene, polgárpukkasztó bárdja és Marina
Vlady – orosz származású ünnepelt európai
filmsztár – tette. Mennyet és poklot megjáró
szerelmük és házasságuk mintha maga is költészet, különös hangulatú dráma lenne; két
sajátos intenzitással lobogó lélek játéka és
harca élettel, halállal, múlttal, jelennel, egy-

mással – egymásért. A Marina Vlady életrajzi
regényéből készült színpadi játék egy színésznő jutalomjátéka: monodráma, mely a
Vladyt megszemélyesítő Bálint Márta érzékeny művészi eszköztárára épül” – nyilatkozta Gergely László a színrevitelről.
Bálint Márta így vall az előadásról: „Számomra a darab legizgalmasabb vetülete az a
furcsa kettősség, ami az idő múlásával egyre
nyomasztóbbá válik Marina Vlady és Viszockij kapcsolatában. Marina ajtót nyit Viszockijnak a szabad világ felé, ám ahogy
szerelmük elmélyül, ő maga egyre inkább bezáródik a kapcsolatba. Míg Viszockij a nyugaton tapasztalt szabadság és a saját karrierjét
béklyóba szorító szovjet elnyomás között őrlődik, addig Marinát Viszockij iránt táplált érzései kötik gúzsba: képtelen szabadulni attól
a férfitól, aki egyszerre ad neki gyönyört és

dönti romba életét. A két fél közül végül Viszockij rokkan bele saját, önpusztító vívódásaiba. Halálával ugyanakkor hiába válik
Marina ismét »szabaddá«, szerelmének elvesztése soha nem gyógyuló, mély sebet ejt
a lelkén”.
A megszakított repülés, avagy szerelmem,
Viszockij című monodráma megtekinthető
december 4-én, vasárnap 19.30 órakor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében.
Az előadásra érvényesek a Bernády
György-mecénásbérletek. A szabadon maradó helyekre jegyek válthatók a Kultúrpalota
jegyirodájában (hétfőtől péntekig 12-17.30
óra között, telefon: 0372-758-230), a színházi
jegypénztárban (hétfőtől péntekig 9-15 óra
között és előadások előtt egy órával, telefon:
0365/806-865) és a www.biletmaster.ro honlapon.

nyesíteni és beépíteni egy interdiszciplináris
újrahasznosítási tervbe? Szeretnéd megtanulni a Design Thinking tervezési stratégia
módszertanát? Szeretnéd próbára tenni kreativitásodat úgy, hogy azt szaktudásodon keresztül kommunikálod? Szeretnél végre egy
hasznos szakmai gyakorlaton részt venni? –
teszik fel kérdéseiket közleményükben a
szervezők, és elárulják: a táborban való részvétel ingyenes, 40 résztvevőt tudnak fogadni,
akik számára a szakmai programokon kívül
szállást és a napi három étkezést biztosítanak.
Felső korhatár: 30 év. A jelentkezéshez itt
lehet regisztrálni: https://goo.gl/XNCHQG
Jelentkezési határidő: 2016. december 2.,
péntek este 9 óra, visszaigazolás 2016.
december 4-én.
Az idei FORMULA tábor facilitátorai:
Koltai Tamás – biológus, az utóbbi időben
városi zöld felületek, zöld homlokzatok, beltéri vertikális kertek és az intézményi kertészkedés foglalkoztatják. Kutat, dolgozik,
önkénteskedik, kapcsolatokat és együttműködéseket épít, a rendszerszemléletű megközelítésben hisz. Király Emese – szociológus,
közgazdász, marketing-kommunikációs szakember, coach, tréner, aki többéves gyakorlatot szerzett vezetőként, beosztottként,
szabadúszóként, start-up cég és ügynökség
tulajdonosaként is. Az elmúlt években induló
és működő cégeket, szabadúszókat, start-upokat, művészeket és induló márkákat segített
abban, hogy elérjék a céljaikat, megfogal-

mazzák értékeiket és megtalálják helyüket a
piacon. Kobrizsa Ádám, a Mindspace egyik
alapítója, ahol lelkes csapattal dolgozik smart
city témájú projekteken, valamint nemformális oktatás és játékosítás (gamification) területeken. Építőmérnöki és szociológiai
végzettséggel a kulturális alapú városfejlesztés
és az élhető város áll érdeklődése középpontjában, valamint a hálózati együttműködések
gyakorlati megvalósítása. Paput Márk – rendszerállítással (család- és szervezetállítás) foglalkozik terapeutaként és coachként
Budapesten. A Personal Power Method megalkotója, ami a rendszerállítás segítségével
segít fiataloknak legfőbb tehetségük megtalálásában és kibontakoztatásában. A Károli
Gáspár Református Egyetemen végezte a
pszichológia BA képzését, jelenleg a Trieri
Egyetem mesterképzését fejezi be, munkapszichológia (coaching, training, szervezetfejlesztés, talent management) súlyponttal.
Sinkó Dániel – újságíró, a Circle43 szervezetfejlesztési tudásmegosztó fórum elismert
trénere. Trénerként, szervezetfejlesztőként és
facilitátorként 2008 óta vezet csoportokat változatos témákban. Fő szakterülete az empatikus kommunikáció – ilyen irányú képzéseket
2012 óta tart. Ezenfelül referenciái közt szerepelnek multinacionális környezetben tartott
digitális átállás programok, csúcsvezetői tréningek, valamint nonprofit szektorban tartott
csapatépítő, stresszkezelő és konfliktuskezelési tréningek is. (Knb.)

Interdiszciplináris műhelytábor a Dániel-kastélyban
Jelentkezés december másodikáig

Elindult a jelentkezés a Kastély Erdélyben
program keretében második alkalommal
megszervezendő FORMULA – interdiszciplináris műhelytáborba. A PONT Csoport által
szervezett, a Kastély Erdélyben program keretében sorra kerülő tábor célja a vargyasi
Daniel-kastély (Kovászna megye) és az alsórákosi Sükösd-Bethlen-várkastély (Brassó
megye) újrahasznosítási tervének kidolgozása. A táborra december 9–15. között kerül
sor az olaszteleki Daniel-kastélyban.
A hatnapos tábor célja, hogy összehozza a
nagyon széles körben, különböző szakterületen tanuló és dolgozó fiatalokat – tájépítészektől közgazdászokon át designerekig –,
hogy együtt gondolkodjanak, együtt tervezzenek, több nézőpontból világítsanak rá egy
lehetséges megoldásra. Készségeiket, szerte-

Zarándokok a Jordánnál

Zrínyi-emlékév

ágazó tudásukat kamatoztassák, és megtanulják ötleteiket innovatív és hatékony megoldássá, szolgáltatássá formálni.
A szervezők a holisztikus tervezés módszere segítségével kreatív, innovatív megoldások kidolgozását tűzték ki célul. A
résztvevők a szakértők szakmai irányításával
fognak eljutni a probléma megfogalmazásától
a tervezésen át egészen a modellezésig. Foglalkoznak az épületekkel és környezetükkel,
környezetkímélő technikai megoldásokkal,
lehetséges programokkal, online és offline
kommunikációval, szervezeti és gazdasági
működési modellekkel.
– Szeretnél együtt dolgozni más szakterületek képviselőivel, hogy lásd, hogyan épülhet fel egy több pilléren álló üzleti terv?
Szeretnéd szakterületed sajátosságait érvé-

Emléktáblát kaptak a török hódoltság idején a veszprémi várért küzdő katonák

Veszprém hős város, a katonai erények és a
vitézség emlékhelye – hangsúlyozta a Zrínyi
Miklós – Szigetvár 1566 emlékév emlékbizottságának elnöke kedden Veszprémben a török
hódoltság idején a helyi várért küzdő katonák
emléktáblájának avatóünnepségén.
Hóvári János kiemelte: Veszprém magyar
kézben nem csupán egy vár volt, hanem az országrész védőbástyája is. Kitért arra, hogy a
veszprémi katonák nemcsak a török korban,
hanem 1956-ban is megmutatták bátorságukat,
mikor felvették a harcot a szovjet hadsereggel.
Párhuzamot vonva a két kor között kijelentette:
győzelemre sem nekik, sem Zrínyi Miklósnak
és embereinek nem volt esélyük, mégis küzdöttek, mert tudták, hogy a harc nem csak a
győzelemről, hanem a becsületről is szól.
Őseinknek azonban nem csak becsületük,
hanem sikereik is voltak – utalt az emlékbizottság elnöke Hunyadi Jánosra, akit a magyar történelem világtörténeti személyiségének
nevezett, valamint szólt a nagy tragédiák ár-

nyékában történt 16. századi győzelmekről is.
Mint mondta, bár 1566-ban elesett Gyula és
Szigetvár, viszont Veszprémet és számos más
várat a Közép-Dunántúlon a magyar és a Magyarországra érkező külföldi csapatok visszafoglaltak.
Diénes Attila szobrászművész alkotását Hóvári János Porga Gyula veszprémi polgármesterrel közösen leplezte le. A Hősök kapuja
melletti középkori várfalon elhelyezett bronz
dombormű a vár sziluettje előtt vágtató lovast
ábrázol. Az emléktáblát a városi önkormányzat
és a Zrínyi Miklós – Szigetvár 1566 emlékév
emlékbizottság a vár 1566. június 30-i első
visszafoglalásának 450. évfordulója alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával állíttatta.
Az avatás előtt a veszprémi városházán
Fodor Pál történész, a Magyar Tudományos
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója tartott előadást a török
kori Veszprémről.
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Két kínai lány

Egyszer nagyapám szemben ült két kínai
lánnyal Monserrat-Alsó és -Felső között déltájban. Látszólag nem nagy ügy, bárkivel
megeshet, aki hajlandó áldozni és utazni,
szemben ülni és kínaiakkal egy légtérben létezni. Elvégre ők vannak többen, akárhonnan
nézzük, még a felvonó kabinjából kitekintvést is, ami felvisz a kolostorhoz, melyet bencések laknak.
Nagyapám már sokszor ült szemben mindenféle bizottsággal, elnökökkel és megbízottakkal, szemvizsgálatot végző orvossal és
asztaltársasággal, akikkel vígan mulatozott
vagy szomorkodott, attól függően, hogy mit
nyertek vagy veszítettek éppen. Ebbe az
ügykörletbe beletartozott éppen úgy egy-két
mérkőzés, mint a selyemzsebkendő, az eszmélet, a lottó és más engedélyezett szerencsejáték, a haza, az állampolgárság, az üzlet
és a józanság.
A szembenállás, na látod, az már kényesebb ügy volt; hosszú ideig úgy tűnt, hogy
nagyapám nem rendelkezik e fölött az erény
fölött, egészen addig, míg egy reggel csónakba nem szállt a Maros egyik holtágában,
ahová titokban kis csónakházat is épített barátaival – számos ember mondta magát nagyapám barátjának, még többen jó ismerősének,
de természetesen nincsen ember ellenség nélkül, minden más vélekedés lesöprésre méltó
tajtékos hanta és hangyasav a rumos kávéban
–, és elszántan evezve Déváig jutottak.
Ottan pedig felnéztek a magos Déva várára, amelyen akkor még nem járt felvonó,
csak Irimescu prefektus kamasz fia riogatta a
fajdkakasokat és fajtiszta román fátákat, és
nagyapám, aki nagy demokrata volt világéletében, sőt még a halála után is (de erről később), ki akart ugrani a csónakból, hasztalan
próbálták lebeszélni haverei, fivérei, nővérei
és keresztfiai, akkel együtt evezett a Marosnak nevezett megyeközi folyamon (vagy csupán folyó volna?), hogy a fáták hártyavékony
érintetlen becsületét megmentse, de amint
partot ért, ott, ahol most egy parlagon hagyott

Megjelent a dupla album

benzinkút terpeszkedik palmyrai függönyökkel eltakarva, a nagyanyámba ütközött. Amaz
haragosan fülön ragadta nagyapámat, aki
egyszer majd két kínai lánnyal ül szemben
Monserrat-Alsó és -Felső között a nemzetközi libegőn, és úgy penderítette haza, hogy
menten kihozták az első nyugdíját, ami nem
volt csekély, tekintve, hogy egész életében,
vagyis negyvenöt éven át a vasútnál szolgált
és szabadjegye is volt az Abbázia és Apanagyfalu közötti éjszakai vonalszakaszra,
amíg a szem ellát és a tudat elhal.
Nagyapám addig hallgatta a két kínai lány
cseresznyeajakán, picinység száján kifolydogáló, olykor élénkebb hullámokat vető fodor
beszédét (egy hét után a szavakat és a mondatokat is el tudta már különíteni egymástól),
amíg az volt az érzése, hogy érti a két távolkeleti leányutazó szavát és bátorságát, amelylyel útra keltek Nyugat-Európa tájai felé és
megértette, hogy éppen róla beszélnek: vagyonos és föltétlenül jóindulatú, segítőkész
úriembernek és humánus leánykereskedőnek
tekintik, bizalommal fordulnak hozzá majd
alkalomadtán, amikor az élet majd úgy
hozza, mint Barabás Albi, a postás nagyapám
első nyugdíját, amiből a monserrati utat lebonyolította.
Ez volt az a pillanat, amikor azt is megértette, hogy nem maradhat tétlen, elvégre
maga a Sors adott jelet neki, hogy itt az idő,
most vagy soha, meg kell mutatni, milyen is
a keletileg betájolt euroember, ha egyszer
már a Maroson is lecsorgott népes társasággal, képzelt és valódi vízi szörnyek dacára, és
már ott Déva alatt kikezdett vele a Sors, de
akkor nagyanyám erélyes közbelépése, akit
csöppet sem érdekelt a becsületvesztés előtt
álló lánykák jövője, szülészeti beutalása/a bábaasszonyi segédletet igénybe vehető kínos
közjátéka, az a távlat, hogy egészséges fiúgyermekeknek adnak-e életet vagy a prefektus elismeri őket balkézről jött unokáinak,
hiszen nagyanyám nem tudhatta, hogy ezek
a fiúk lesznek unokájának munkaadói, azoknak pedig fogalmuk sem lesz, hogy a nagyapámnak hatalmában álltott volna (a Sors
különös és személyre szabott kegye folytán!)
születésük megakadályozása, ha nagyanyám

nem lépett volna közbe. Mondom, akkor
nagyapám nem biztos, hogy abban a felvonóban ült volna, hanem valahol egy irodában
rágná tollszára végét, keresztrejtvényt fejtene, amíg arra vár, hogy kivigyék a temetőbe, mert mindig ilyen tevékeny volt,
ámbátor rossz szervező, ennek ekkor is tanúbizonyságát adta.
A két kínai lánynak mondott valamit,
nagyapám meg volt győződve, hogy kifogástalan kínaiul mondta, a két pár cseresznyeajak mosolyra húzódott, ami olyan
gyönyörűséges volt, amilyet szegény alagsorban felnőtt nagyapám még soha, de soha nem
látott tapasztalt női személyek által elkövetve, gálánsan meghajolt; most bezzeg nem
volt ott nagyanyám, a szigorú és erkölcseiben
kérlelhetetlen felmenőm, felmentőnk, mentőangyalunk, szárnyai mélyen lenn a tengerszint körül lankadatlan verdestek, alig néhány
centire az unalomtól suhogtak, ugyanis nagyapám túrabakancsát tisztogatta (régebb gyalogsági kiscsizma volt, világháborús
nyereség), mert meg volt győződve, hogy
nagyapám másnap noszogatás nélkül is kimegy Palatkára megérdeklődni, mennyi lesz
a mangalica élősúlyban decemberben, ui.
disznót akarnak vágni, de azt nagyanyám
még álmában sem gondolta volna, hogy egyszer – éppen azon a napon és órában – két
kínai leány társaságában kezdi a nyelvet (a
Sors akaratát) érteni: felemelkedik a föld
vonzásköréből, a sárból és a névtelenségből,
a hírnév és dicsőség sziklaormára hág, fölfelé
siklik 1300 métert a tenger (a Földközi,
babám, nem valami belterjes pocsolya a gyomorszáj körül!) fölé. Ugyanis – ezt elfelejtettem mondani – még a múlt éjjel szökött ki
minden útiterv és csomag nélkül, és nagyanyám abban a hitben csinosítgatta nagyapám harmincöt éve hodott ormótlan
bakancsát, hogy jót cselekszik, nagy kegyet
gyakorol, figyelmes és gyöngéd feleség, oly,
kinek nincs szíve felkölteni hitvestársát, mert
az öreg késő Pestig olvasgatta a Film Színház
Muzsikát és Szent Ágoston vallomásait. Nem
tudni ma sem pontosan, melyiktől kapott kedvet egy kis katalán kiruccanáshoz.
Nagyapám tehát lehúzta teljesen szabályellenesen a libegő ablakát – rettentő ereje
volt, egyszer kihúzott egy páncélfiókot téve-

désből az éjszaka kellős közepén egy bankban, ahol nem is volt fiók, szerencsére csak
felfüggesztettet kapott, a bíróság úgy ítélte
meg, hogy nem szándékos kísérlet történt
rablás megvalósítására – és ki is hajolt, gondosan felmérte a távolságot, ami elválasztotta
őt a felvonó ablakához vészesen közelítő cseresznyefa ágától, mely a furcsa sziklák egyikén magányosan, továbbá kizárólag ama nap
délutánján nőtt-nődögélt, természetesen
nagyapám gáláns szándékainak megvalósításához készülődve virágba borultan.
Nagyapám pontos volt, mint mindig, nem
hiába választották meg a még mindig hivatalba járók országos doyenjének, és elkapta a
faágat, amelyet letörni és átnyújtani szándékozott a két elragadóan bájos kínai leánykának, akikhez úgy illett a cseresznyevirágzat,
mint hullócsillaghoz az ég sivatagi sötétje.
Ám a rántás, illetve sikló ki nem számítható
véggyorsulása olyan erőteljes volt, hogy a kis
cseresznyefa teljes egészében, tövestül-gyökerestül nagyapám kezében maradt, s ezt
akarta átadni hódolata jeléül az akkor már sikoltva menekülő két távol-keleti leánykának.
Az utasok is a vagon másik sarkáig távolodtak el, így nagyapám letagadhatatlanul ott állott a fácskával a kezében, mely az ablakon
be sem fért.
Hiába bizonygatta, hogy korábban ott sem
volt, ez a Sors jeladása volt, hatalmas, krónikákba illő égi és földi csoda, mely csak itt, istenközelben ölthetett testet. Senki sem hitt
neki. Így kapták el a Monserrat-Felsőre megérkező helikopteres környezetcsendőrök, és
bilincsbe verve szállították be a libegő gépházába, amíg kiérkezett Barcelonából a rabomobil, akarom mondani rabszállító
helikopéter.
Beszámították a felfüggesztett nem szándékos bankrablást is, így halmazati büntetésként tíz évet kapott. Amikor kijött, már csak
mi vártuk virággal, bombonnal, kis játékvasúttal, kínai-magyar társalgási szótárral, nagyanyánk ui. szégyenében elsüllyedt, és csak
évek múlva találtunk rá az Uralon túl, egy
felhagyott uránércbánya mélyén lapulva.
Még akkor is azt hajtogatta önvédelemből,
hogy a vöröskatonák hurcolták el malenkij
robotra. Azóta sem tudott ránézni nagyapámra, aki időközben meghalt.

Tankcsapda-dalok másoktól, mások dalai tőlük

Dolgozzátok fel! címmel dupla album jelent
meg a Tankcsapda főszereplésével. Az egyik
korongon mások játsszák az egyik legnépszerűbb magyarországi rockcsapat dalait, a másikon a Tankcsapda értelmezte újra a magyar

könnyűzenei színtér néhány klasszikusát.
– Bár a két rész széles zenei palettát ölel
fel, mégis szervesen összekapcsolódik. A mi
dalainkat feldolgozó előadók alapvetően
megtartották saját arculatukat, mi nemcsak az

eredeti zenékbe, hanem a szövegekbe is belebelepiszkáltunk – mondta Lukács László, a
Tankcsapda frontembere a kiadvány keddi
sajtóbemutatóján a budapesti Barba Negra
Music Clubban.
A Tankcsapda mások mellett a Bonanza
Banzai (A jel), a Kispál és a Borz (Jövőből
jövő lövő), Charlie (Mindenki valakié), az
Ossian (Ítéletnap), az Omega (Életfogytig
rock and roll), a Korál (Maradj velem), az
Edda művek (Semmim nincs) és a Beatrice
(Nagyvárosi farkas) egy-egy számát formálta
át saját képére, míg az együttes dalait például
Majka & Curtis (A legjobb méreg), Kowalsky meg a Vega (Egyszerű dal), a Leander
Kills (Lopott könyvek), Harcsa Veronika &
Gyémánt Bálint (Múlik), a Wellhello (Fiúk
ölébe lányok), Ákos (Agyarország), a Magna
Cum Laude (Örökké tart), Tóth Gabi (Adjon
az ég) és az Ektomorf (Bárány) adja elő a
dupla lemezen. A Tankcsapda előtt tisztelgő
előadók közül többen jelen voltak a bemutatón, amelyen az együttes élőben eljátszotta a
Hobo Blues Band Kőbánya bluesából született Cívisváros bluest, valamint Charlie dalát.
Szintén élőben adta elő Harcsa Veronika és
Gyémánt Bálint a zenekar Múlik című számát.
Fejes Tamás dobos a rendezvényen kiemelte, hogy tribute-lemeze sok mindenkinek
van Magyarországon, de ez az első ilyen jellegű kiadvány. – Az általunk készített feldolgozásokból álló lemez azok előtt tiszteleg,
akik művészetük miatt, és/vagy emberi szempontok miatt állnak közel hozzánk – hangsúlyozta.
Sidlovics Gábor gitáros azt mondta, a
Tankcsapda három tagjának közös zenei gyö-

kerei vannak, így nem volt sok vita közöttük
a számok kiválasztásakor.
A Dolgozzátok fel! című anyag második
CD-jén, amelyen mások játszanak Tankcsapda-számokat, két bónusz felvétel is található: az egyiket a zenekar roadjaiból, az
egyébként profi zenészként is dolgozó segítőkből álló TankCrew készítette (Ez az a
ház), a másikat pedig egy fiatal formáció,
a nu metált játszó Pennhurst, amelyet a
Tankcsapda 250 zenekar közül választott
ki.
A Tankcsapda dalait 2008-ban, az MTV
Icon sorozat keretében egy koncerten már
feldolgozták más előadók. A zenekar december 29-én a debreceni Főnix csarnokban, jövő áprilisban a Papp László
Budapest Sportarénában ad nagyobb szabású koncertet. Az együttes 1989-ben alakult
Debrecenben, eddig tizenhat albumot készített. A Tankcsapda huszadik születésnapján,
2009-ben a Sziget fesztivál „mínusz egyedik”
napján több mint 35 ezer ember előtt adott
koncertet. Legfontosabb lemezeik: A legjobb
méreg (1992), Jönnek a férgek (1994), Az
ember tervez (1995), Ha zajt akartok! (1999),
Agyarország (2001), Élni vagy égni (2003),
Rockmaffia Debrecen (2012).
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• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
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• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• 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
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése
- 0265/263-021
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/269-667
• Gázszolgáltató vállalat
- 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
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• 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
- 0745-609-830
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
a róm. katolikus temető
területén ,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Ásványvíz-választék
(Belşugului 21.) 8-20 óra
- 0265/225-926
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

„A nap kihűl, a föld kiszárad. Az ég üres lesz
nélküled, és én senki vagyok, ha Te nem vagy
velem. Annyira szeretlek.”
(Sütő András)
Aranylakodalmuk
alkalmából
SZILÁGYI
SZABOLCSNAK és feleségének, JUTKÁNAK
tartós egészséget és sok boldogságot kívánok!
Ásó, nagyharang …
Nagy Sándor. (57773-I)

A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó
vállalja a felelősséget!

MINDENFÉLE

FESTÜNK, csempét, parkettet rakunk,
gipszkartont szerelünk. Tel. 0741-762701. (18256)

MEGEMLÉKEZÉS
„Mert az Isten ismeri útjukat,
Az igazaknak érti dolgukat;
Azért mindörökké ők megmaradnak”
(Zsoltárok)
Az igazak és szelídek útján öröklétbe távozott NAGY ÁGNES tanárnőre, az áldott feleségre, a
drága édesanyára és nagymamára emlékeznek és emlékeztetnek szerettei égi hazai létének 4.
évfordulóján. (-I)

Szorongat a néma jajszó,
hangulatunk télbe hajló.
Felsikolt a sok-sok: Miért?
Lelkünk zokog valakiért.

Hinni akarjuk, hogy láttok,
Odafentről ránk vigyáztok.
Vissza sosem jöhettek,
de lélekben még szerettek.

Néha-néha visszajártok,
megidéznek kusza álmok.
Szívünk jajdul felébredve…
Sohasem lesztek elfeledve!

A tehetetlen fájdalom iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul, talán csillagként ragyogsz felettem, onnan is vigyázva
minden lépésem…
A búcsú nélküli elválás fájdalmával emlékezünk november
25-én NAGY JÓZSEFRE halálának 9. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzi szerető lánya, Imola és unokája, Baba.
Nyugodj békében, drága kicsi tatám! (57777)
Oly jó volt, amíg velünk voltál, halálod
óta széthullott az életünk. Nincs igaz
öröm, ünnep, csak csendes bánat.
Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
hol pihen a te jóságos szíved.
Édes jó Istenem, öleld át őt helyettünk, mert csak te tudod, mennyire hiányzik nekünk.
Szomorú szívvel emlékezünk november 26-án a felejthetetlen férjre, édesapára, nagyapára, id. SZÉKELY
GYÖRGYRE halálának 23. évfordulóján. Emléked szívünkben őrizzük.
Feleséged, gyermekeid és azok családja, imádott unokáid:
Boti, Emese, Beti.
Nyugodj békében! (57776-I)
Elmentél tőlünk, el sem búcsúztál,
Távozásod, míg élünk, örökké
fáj.
Hiányod
elviselni
nehéz,
Örökre megtart szívünkben az
emlékezés.
Mert elfeledni csak azt nem lehet,
Aki szeretve volt, és ő is szeretett.
Számunkra Te sosem leszel halott,
Örökké élni fogsz, mint a csillagok.
Fájó szívvel emlékezünk november 26-án KÁDÁR GYÖRGYRE,
Marosszentkirály volt alpolgármesterére halálának 5. évfordulóján. Szerető feleséged, fiad,
lányod, vejed és unokáid. (57563-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNIÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk. Tel. 0770-128-326.
(sz-I)

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(58000)

A ROSECO CÉG lerakatába munkatársat alkalmaz ÁRUMOZGATÓ-ELADÓ feladatkörbe. Az önéletrajzokat a Bodoni utca 68.
szám alatt lehet benyújtani november 28-ig 9-18 óra között. Érdeklődni a 0265/307-071-es telefonszámon. (59029-I)

SAJÁT HŐKÖZPONTOK, GÁZKAZÁNOK ellenőrzését, javítását vállaljuk előnyös áron. Tel. 0742-478-112. (18219)

SÜRGŐSEN alkalmazunk SZAKKÉPZETT AUTÓSZERELŐT.
Tel. 0745-138-134. (18276)

A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz mintaboltjaiba. Az önéletrajzukat bármely TimKo üzletbe beadhatják. (18273-I)
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Immár 19 év repült el azóta, amióta a szentháromsági ifj. CSIKI
BÉLA (Béluka) cukorgyári munkabaleset áldozata lett. Jó volt
együtt
testvérként
felnőni,
jóban, rosszban együtt sírni, nevetni. Pihenjen békében összetört tested. Szép testvéri,
megértő emléked örökre megmarad. Testvéred, Ilonka és családja. (57733-I)

„Nem búcsúztam tőletek, nem
tudtam, hogy örökre elmegyek.
Ne sírjatok, mert itt már jó
nekem, fentről vigyázok, és szeretlek titeket.”
Szemünkben könnyel, szívünkben örök fájdalommal emlékezünk a márkodi születésű
ASZALOS IMRE volt maroskeresztúri lakosra, aki egy éve hagyott itt minket.
Akik ismerték, tisztelték és szerették, gondoljanak rá kegyelettel. Emlékét őrzi bánatos férje,
két fia, két menye, négy unokája
és a Győrffy család. (57736)

Megpihent a dolgos, jó apai szíved, áldás és hála övezi a sírt.
Lelked, remélem, békére talált,
és te már a mennyből vigyázol
ránk.
Szomorú szívvel emlékeztünk
november 25-én KOLCSÁR
JENŐRE halálának 3. évfordulóján. Lánya és családja. (57772-I)

ELHALÁLOZÁS

Szomorúan tudatjuk mindazokkal, akik szerették és ismerték,
hogy a felejthetetlen feleség,
édesanya és testvér,
ENIKŐ
2016. november 24-én Magyarországon eltávozott közülünk. Hamvait hazájában,
Erdélyben helyezzük végső
nyugalomra.
Búcsúzik tőle férje, dr. Sass
János, fiai, dr. Sass Tamás és
dr. Sass Gábor. (sz-I)

Megtörten búcsúzunk szeretett
menyemtől és sógornőnktől.
Ő volt
SASS ENIKŐ
kinek emléke örökre velünk
marad.
A Sass család. (sz-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk,
BORDOS
JÓZSEFNÉ
szül.
SIMON MÁRIA temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és
mély
fájdalmunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(54705)
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A Népújság
hirdetési
irodájában
felveszünk
APRÓHIRDETÉST
a kolozsvári
SZABADSÁGBA,
a csíkszeredai
HARGITA
NÉPÉBE,
a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE
és az aradi
NYUGATI
JELENBE.

Keresse az újságárusoknál!

