
Egy, a pénzügyminisztérium
által készített jelentés szerint
a román állam több mint fél-
milliárd eurót veszített azon a
szerződésen, amelyet az ame-
rikai Bechtel útépítő társa-
sággal kötött az észak-erdélyi
autópálya megépítésére.

A Cioloş-kormány idején 2016
decemberében véglegesített jelen-
tést a Digi24 hírtelevízió szerezte
meg, és ismertette csütörtökön. A
minisztérium ellenőrei megállapí-
tották, hogy a román államot össze-
sen 525,89 millió euró értékű kár
érte a Bechtellel kötött szerződés
miatt.

Románia 2003-ban kötötte meg
az amerikai óriásvállalattal a Nagy-
várad-Kolozsvár-Marosvásárhely-
Brassó nyomvonalra tervezett, 415

kilométer hosszú sztráda építésére
vonatkozó szerződést, amelynek az
összértékét akkor 2,2 milliárd eu-
róra tervezték. A Năstase-kormány
nemzetbiztonsági okokra hivat-
kozva kivonta a pályaépítést a köz-
beszerzési eljárás szabályai alól. 

A 2013-as szerződésbontásig a
Bechtel a pályának a Kolozsvár
mellett elhaladó 52 kilométeres sza-
kaszát építette meg, és a magyar-
román államhatár és Berettyó-
széplak közötti 64 kilométeres sza-
kaszon végezte el a munkálatok
mintegy felét. Amint a Digi24 em-
lékeztetett rá, a román állam 1,2
milliárd eurót fizetett ki az amerikai
társaságnak.

A minisztériumi ellenőrök 
megállapították, hogy az állam 

A Maros Megyei Állategész-
ségügyi és Élelmiszerbizton-
sági Igazgatóság felügyelői
múlt héten befejezték a terü-
letalapú mezőgazdasági tá-
mogatást igénylők ellen-
őrzését. Huszonhárom eset-
ben állapítottak meg nagyobb
mértékű rendellenességet és
szabtak ki bírságot.

Az igazgatóság felügyelői 425
gazdaságban végezték el a mező-
gazdasági támogatást igénylők kö-
telező jellegű ellenőrzését,
amelynek során az egyedek számát,
az állatjóléti körülményeket vizs-
gálták. Február 15-én lejárt az állat-
állományok felmérési határideje,
amit eredetileg a hónap végéig kel-
lett volna megejtsenek. A mezőgaz-
dasági minisztérium a gazdáknak
járó támogatás  kifizetésének meg-

gyorsítására hivatkozva rövidítette
le   a határidőt. Azoknak a gazdák-
nak ellenőrizték az állatállományát
– fülszám, tartási körülmények,
egyedszám stb. –, akik 2016-ra me-
zőgazdasági támogatási igénylést
tettek le és kedvező elbírálásban ré-
szesültek. Az ellenőrzés első szaka-
sza az ősszel zajlott, akkor 690
gazdaság állatállományát vizsgálták
meg. A nemrég befejeződött ellen-
őrzés során   az állatok – összesen

5.567 szarvasmarha, 25.513 juh,
1.811 kecske, 1.619 sertés – tartási
körülményeit, nyilvántartását, az ál-
latjóléti körülményeket és az egye-
dek számát vizsgálták. 

A Maros megyei felügyelők az
ellenőrzések során 23 büntetést rót-
tak ki, magángazdákra és cégekre
egyaránt – nyilatkozta dr. Kincses
Sándor, az igazgatóság Maros me-
gyei vezetője. Kérdésünkre 

Készül 
a Szép Palkó
Az év első negyede rendszerint igen
mozgalmas a Maros Művészegyüttes-
nél, ugyanis ilyenkor viszik el  előadá-
saikat Erdély számos településére,
illetve a hagyományos magyarországi
turnéra is ebben az időszakban kerül
sor. 

____________2.
Szalamandrák 
délutánja
A Bookart kiadó által 2015-ben megje-
lentetett, Szalamandrák éjszakái című
regény szerzője szerda délután a ma-
rosvásárhelyi G. Caféban vendéges-
kedett, a Látó Irodalmi Játékok
meghívottjaként. 

____________3.
Tűzzománc-
művészek 
a Bernády Házban
Március 2-án, csütörtökön 17 órakor

kolozsvári művészházaspár, Egri And-
rás és Anastasia Vdovkina mutatkozik
be a marosvásárhelyi Bernády Ház-
ban. 

____________4.
Fiatalkori verseket
is tartalmaz 
a Rejtő Jenő-
emlékkötet
A rendkívüli népszerűségnek örvendő
író életéről korábban kevés adat állt
az irodalomtörténet és a közvélemény
rendelkezésére, egyrészt mivel nem
igazán kutatták, másrészt Rejtő Jenő
sem igen igyekezett nyomot hagyni
maga után. 

____________6.

(Folytatás a 7. oldalon)

(Folytatás a 2. oldalon)
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Egy jelentés szerint félmilliárd
eurót veszített az állam 
a Bechtel-szerződésen

Szer Pálosy Piroska

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatarto-
mányra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:

– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

A támogatások előírásainak betartását ellenőrizték

Visszatérő nemtörődömség



Az év első negyede rendszerint
igen mozgalmas a Maros Mű-
vészegyüttesnél, ugyanis ilyen-
kor viszik el  előadásaikat
Erdély számos településére, il-
letve a hagyományos magyar-
országi turnéra is ebben az
időszakban kerül sor. 

A művészegyüttes mindig egy fel-
nőtt- és egy gyermekelőadással utazik
a határon túlra. Így lesz ez idén is,
március közepén a Most múlik című
produkció mellett a Szép Palkót mu-
tatják majd be az anyaországi közön-
ségnek. A népmeséből született
táncszínházi előadás marosvásárhelyi
premierjét szintén márciusra tervezik
– tudtuk meg Barabási Attilától, a
Maros Művészegyüttes vezetőjétől,
akivel a készülő bemutató és a turné
mellett további tervekről és esemé-
nyekről, illetve az együttes életét
érintő egyéb újdonságokról is beszél-
gettünk.

– 2017 a változások esztendeje ná-
lunk. Cserélődik a személyzet, ez
pedig az intézmény életében mindig
megújulást jelent, ugyanakkor nagy
felelősséggel is jár. A fiatal táncosok
új erőt, lendületet hoznak a társulatba,
ugyanakkor nagyon oda kell figyelni
a felkészítésükre, formálásukra. Már-
cius elsejétől nyugdíjba megy Füzesi
Albert, a művészeti vezetőnk. Az ál-
tala végzett, nagyszabású munkát
egyelőre a magunk erejéből, leosztva
igyekszünk elvégezni. Törzsök Zsu-
zsanna személyében új tánckarveze-
tőnk van, vele egy évre szóló
szerződést kötöttünk, annak lejárta
után majd kiértékeljük az együttmű-
ködést, és döntünk a továbbiakról.
Március 7-én versenyvizsgát tartunk
táncosok és népzenészek alkalmazá-
sára – utóbbiakból egész Erdélyben
nagy hiány van –, illetve egy világo-
sítói állás betöltésére. A jelentkezési
határidő még nem járt le, de máris na-
gyobbnak ígérkezik az érdeklődés,
mint a korábbi időszakban. Ez annak
tulajdonítható, hogy februártól 50 szá-
zalékkal nő a művészeti és a kiszol-
gáló személyzetünk bére. Az irodai
munkatársak fizetése is 20 százalékkal
növekszik. A friss erőknél maradva,
még januárban jött hozzánk egy Zala
megyei fiatal hölgy, Kuczogi Vero-
nika, ő az új táncosunk. Már korábban
is járt erdélyi tánctáborokba, ott sze-
retett bele a táncainkba. Az elkövetke-
zőkben a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem koreográfus szakára is sze-
retne felvételizni. A nemzedékváltás
egyébként még 2015-ben elkezdődött
nálunk, és várhatóan 2018-ig tart.    

– Bemutató előtt álltok. Mire szá-
míthat a Szép Palkó közönsége?
– Az előadás minden korosztálynak

szól, a gyermekek mellett a zene és a
tánc nyelvén a felnőtteket is megszó-
lítja.  Az ismert székely népmesét
Varga János (Boxos) koreografálta és
rendezte színpadra, a zenét Kelemen
László, a budapesti Hagyományok
Háza főigazgatója szerezte. A jelme-
zeket Széllyes Andrea készíti. A kel-
lékek tervezését, készítését Bíró
Vilhelm dizájner vállalta el. Ő nálunk
új embernek számít, színházi környe-
zetben még nem dolgozott, ezért is
ígérkezik izgalmasnak az együttmű-
ködés. 

– Az elmúlt hetekben a Most múlik
című előadással több erdélyi telepü-
lésen vendégszerepeltetek. Milyen
volt a fogadtatás?
– Mindenhol telt házunk volt, nem-

csak Udvarhelyen, Csíkszeredában,
hanem a szórványvidéknek számító
Besztercén is. A hét végére időzített
felnőttelőadással mentünk, mégis zsú-
folásig telt a terem. Ez rendkívül ör-
vendetes. De Kibéden is telt házas
közönségnek játszottunk, akárcsak itt-
hon, a székházunkban.

– Beszéljünk kicsit a soron követ-
kező magyarországi turnéról.
– Március 15–25. között Budapes-

ten és környékén, illetve Nyugat-Ma-
gyarországon vendégszerepelünk. A
nagyobb városok mellett kisebb tele-
pülésekre is elvisszük a Most múlik
című előadást és a Szép Palkót. A ha-
gyományossá vált turnénk célja az er-
délyi népi kultúra népszerűsítése az
anyaországban. Ezt megelőzően, már-
cius 11-én Szabédra megyünk, a már-
cius 15-i ünnepi műsorunkat mutatjuk
ott be. Ez azért is fontos esemény,
mert a tánckarunk három tagja sza-
bédi, az együttes azonban még egy-

szer sem lépett fel a helyi közönség
előtt. 12-én az ünnepi műsort Holtma-
roson is bemutatjuk. 

– Milyen előadások várják a közel-
jövőben a marosvásárhelyi közön-
séget?
– Lassan hagyománnyá válik, hogy

március 8-án ünnepi műsorral ajándé-
kozzuk meg a hölgyeket. Így lesz ez
idén is. Az előadásba a gyermektánco-
sokat is bevontuk, nemcsak a Napsu-
gár, hanem a művészegyüttes újonnan
indított csoportja is színpadra lép,
amelybe 4 éves kortól vettünk fel
gyermekeket. A nőnapi műsor –
amelyre a hölgyek számára ingyenes
a belépés – így az új nemzedékek be-
mutatkozása is lesz. De nemcsak az
együttesünk előadásainak ad otthont
az elkövetkezőkben a  székházunk, hi-
szen a kövesdombi előadóterem az el-
múlt években a marosvásárhelyi
kulturális élet igazi központjává vált.
Március 13-án a Nagyvárad Tánc-
együttes mutatja itt be Ütközések című
produkcióját, 24-én pedig az Operet-
tissimo Együttes előadását tekintheti
meg a nagyérdemű.

– Milyen további terveitek vannak
az elkövetkezőkben?
– Május 16–19. között a Hagyomá-

nyok Háza meghívására újra Buda-
pestre utazunk. Áprilisban egy igen
kedvelt, de régóta nem játszott előadá-
sunkat, az Imádság háború után címűt
újítjuk fel, azt láthatja majd a buda-
pesti közönség. Ami a távolabbi terve-
ket illeti, június elsején a
Csűrszínházban újra meg szeretnénk
örvendeztetni egy előadással a gyer-
mekeket. Októberben pedig Nagyvá-
radon, az Erdélyi Hivatásos
Táncegyüttesek Találkozóján veszünk
részt. Jövőben mi leszünk ennek a ta-
lálkozónak a házigazdái. 

Kodály Zoltán zeneszerző születésének
135. és halálának 50. évfordulója alkalmából
rendkívüli népzenei koncertre kerül sor a ma-
rosvásárhelyi Kultúrpalotában a Maros Me-
gyei Múzeum és a Maros Művészegyüttes
szervezésében. 

A hangszeres népzene kiváló muzsikusai,
SZOKOLAY DONGÓ BALÁZS (Magyaror-
szág) és SÉGERCZ FERENC (Erdély)
egyedi feldolgozásában és előadásmódjában
köszönnek vissza azok az eredeti népzenék,
amelyeket Bartók és Kodály is feldolgozott.
A Bartók és Kodály ihlette népdalfeldolgozá-

sokat többek közt dudán, furulyán és tároga-
tón szólaltatják meg. Közreműködnek az Ég-
világ zenekar muzsikusai: Ticusan János
kobzán és gitáron, valamint Vitályos Lehel
nagybőgőn. 

A koncertre március 5-én, vasárnap 19
órai kezdettel kerül sor a Kultúrpalota nagy-
termében. 

Ségercz Ferenc Erdélyben jól ismert nép-
zenész, Szokolay Dongó Balázs nemzetközi-
leg is elismert népi hangszeres szólista.
Utóbbi legújabb műsoraiban Bartók és Ko-
dály eredeti népdalfeldolgozásait adja elő, fo-

lyamatos kutatómunkájának gyűjtéseit. A
koncert egyediségét továbbá az is fokozza,
hogy Dongó dudán is megszólaltatja a szé-
kely népdalokat. Kodály ugyan nem talált
már Erdélyben magyar dudát gyűjtőkörútja
során, de a korabeli feljegyzésekből tudjuk,
hogy Bethlen Gábor fejedelmi udvarában
három dudás is volt. Dongó eredményes kí-
sérletet tesz a régen használt hangszer vissza-
cserkészésére az erdélyi népzenében.

A marosvásárhelyi koncert a Képzeletbeli
múltkutatás című, hatállomásos Székelyföldi
koncertturné része. 

Előadók: 
Szokolay Dongó Balázs (Magyarország) –

pásztorfurulya, tárogató, szaxofon, duda
Ségercz Ferenc (Sepsiszentgyörgy) – pász-

torfurulya, bolgár kaval, szaxofon
Közreműködnek:
Ticusan János – kobza, gitár
Vitályos Lehel – nagybőgő.
A belépőjegy 12 lejbe kerül, és elővételben

megvásárolható a Kultúrpalota jegypénztárá-
nál keddtől vasárnapig 9-15 óra között, vala-
mint a Maros Művészegyüttes
jegypénztárában naponta 13-14 és 17-18 óra
között. A fennmaradó helyekre az előadás
kezdete előtt egy órával is lehet jegyet váltani
a Kultúrpalota jegypénztáránál. A kultúrpa-
lotai jegypénztár telefonszáma: 0365/451-
034.

Fiatalodik a Maros Művészegyüttes
Készül a Szép PalkóMa GÉZA, holnap EDINA napja. 

EDINA:  jelentése lehet Hedin váro-
sából való nő, vagy a Hedin férfinév
női párja, ekkor jelentése: állatbőr,
bunda, utalva a tavaszi kultikus 
tánchoz viselt öltözékre, vagy pedig
az ószövetségi eredetű, ismeretlen
jelentésű Edna, esetleg a germán Eda
módosulata. 

25., szombat
A Nap kel 

7 óra 9 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 1 perckor. 
Az év 56. napja, 

hátravan 309 nap.
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Visszatérő 
nemtörődömség

Szokolay Dongó Balázs és Ségercz Ferenc népzenei koncertje
Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai nyomán

az intézményvezető elmondta, hogy a legtöbb kihágást a nyil-
vántartásba vett állatok hiánya jelentette, a gazdák úgy adták el
vagy vágták le állataikat, hogy nem értesítették a körzeti állat-
orvost, és nem jegyezték be a nyilvántartásba az állatok moz-
gását, illetve a megszületett állatokat nem fülszámozták időben.
A gazdákat felvilágosították a kötelezettségeikről, ennek elle-
nére érthetetlen, hogy sokan a fülszámozásokat, a nyilvántar-
tásba vezetést elhanyagolják. A borjút születése után
hozzávetőleg 20 napos, a malacot 60 napos, a bárányokat 6 hó-
napos korukig el kell látni fülszámmal és nyilvántartásba kell
venni. Az intézményvezető elmondta: a büntetések 600–3000
lej közöttiek annak függvényében, hogy magán- vagy jogi sze-
mélyről van szó. 

Az ellenőrzés eredményei nyomán az Országos Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség hozza meg a döntést,
hogy a támogatás összegéből milyen mértékű levonásra számít-
hatnak azok a  gazdák vagy farmtulajdonosok, ahol  kirívó rend-
ellenességeket jegyeztek fel. Felvetésünkre, hogy minek
tulajdoníthatók a rendellenességek, ugyanis a gazdák ismerték
a  támogatási feltételeket, az igazgatóság vezetője azt mondta,
csakis a hanyagságnak tudhatók be a nagyobb  mértékű kihá-
gások. „Ha a nyilvántartásban szerepel négy sertés és nincs egy
sem, a szarvasmarháknál tíz helyett nyolc áll a jászol előtt, a
fülszámok kiestek, azok rendezését nem kellene hanyagolni. Ha
elpusztul az állat, azonnal be kell jelenteni, ki kell vizsgáltatni,
hisz a szarvasmarháknál fennállhat akár a kergemarhakór is, de
a nagymértékű elfoglaltságra hivatkozva mindezt elhanyagol-
ják” – mondta az igazgató. Az APIA az illetékes szerv, amely
majd kivizsgálja, hogy milyen százalékban vannak a hiányos-
ságok, és annak mértékében csökken az eredetileg megítélt tá-
mogatás összege. Olyan esettel is találkoztak, hogy a tavaly
megbírságolták, ennek ellenére ugyanannál a gazdánál idén is
tapasztaltak rendellenességet. A mezőgazdaság az egyetlen ál-
lamilag támogatott ágazat, így a Mezőgazdasági Kifizetési és
Intervenciós Ügynökség által támasztott követelményeket, elő-
írásokat a gazdák egyértelműen be kellene tartsák, mert alkal-
manként a legnagyobb jóindulat mellett is a jóérzés határát
súroló esetekkel szembesültek a felügyelők – összegzett az igaz-
gatóság vezetője.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség hon-
lapján megjelent közlemény szerint  elkezdték a mezőgazdasági
támogatások átutalását. Az ígéretek szerint a gazdák bankszám-
láira február 24-től érkezhet a pénz. Az ügynökség több mint
253 ezer gazdálkodónak hagyta jóvá a támogatások kifizetését,
összesen 25,5 millió euró értékben.



„Zaklatott női meg férfisorsok, a harmadik
évezred eleje, a felnőtté válás gyötrelmei, az
eszmélkedés eksztázisa, a szerelem és a ba-
rátság útvesztői, háromszögek, találkozások
és menekülések, szex, drog és alkohol egy
multikulturális Romániában, ahol monomá-
niák szabják meg a létezés tapintható keretét,
Erdély, Bukarest és a Fekete-tenger, a világ
tágassága, mert ez az otthon, és a bezártság
nyomasztó élménye, mert ilyen is az otthon,
amelyből a szalamandrák menekülnek, és
amely nélkül nem tudnak élni, mert alapve-
tően életképtelen lények, és mi kedveljük
őket, valahol mind szalamandrák vagyunk,
színesek, szürkék meg albínók, de éjszaka ez
sokkal ijesztőbb” – olvashatjuk Márton Eve-
lin legutóbbi kötetének fülszövegeként. A
Bookart kiadó által 2015-ben megjelentetett,
Szalamandrák éjszakái című regény szerzője
szerda délután a marosvásárhelyi G. Caféban
vendégeskedett, a Látó Irodalmi Játékok
meghívottjaként. A házigazdával, Szabó Ró-
bert Csaba íróval, a szépirodalmi folyóirat
szerkesztőjével beszélgettek itthonról és ott-
honról, életútról, barátságokról, még létező
avagy már eltűnt terekről odakint és idebent
egyaránt. 

– Szeretettel üdvözlök mindenkit a Látó

Irodalmi Játékok nyolcvanadik estjén. Már-
ton Evelin többször volt már nálunk, de velem
még nem beszélgetett. Író vagy, rádiózol, mű-
vészettörténetet végeztél – leginkább minek
tartod magad? – tette fel első kérdését Szabó
Róbert Csaba.

– A rádiós műsoraimban arról szoktam be-
szélgetni, hogy az emberek mit szeretnek csi-
nálni. A rádiózás előtt „hivatásos faliújságíró”
voltam, de elegem lett ebből, nem éreztem,
hogy ezen a pályán keresnivalóm lenne.
Megkerestek, hogy szükség lenne valakire a
bukaresti rádió magyar nyelvű szerkesztősé-
gében, és igent mondtam. Időközben megtet-
szett a rádiózás, de csak a közszolgálati része.
A legszörnyűbb rádiós történeteim a techni-
kához köthetőek. Az egyik bukaresti Book-
festen például Mircea Cărtărescu nagyon
kedvesen beleegyezett egy interjúba. Félórá-
nyit beszélgettünk, és csak az anyag feldol-
gozásakor derült ki, hogy az interjúból három
percet lehet megmenteni, mert a mikrofon-
szál elszakadt időközben. Írónak lenni pedig
állapot, ahogy azt mondani szokták. 

– A könyv elég fontos részét képezi Buka-
rest, ami az erdélyi magyar irodalomban
elég ritka helyszínnek számít. Azt nyilatkoz-
tad egyszer, hogy ott ismerted meg saját
magadat. 

Szabó Róbert Csaba és Márton Evelin                                                                                                        Fotó: Nagy Tibor

Szalamandrák délutánja
Kaáli Nagy Botond
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(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1269. sz., 2016. február 25.

A fehér gyász-szín,
könnyekkel sós vízben mosdatott
feketeség.
Karok, combok, a kényes nyak
és holdvilágképű hűs hasak
színe, ahová fejet hajthatsz
szomorúságodban fülelni.

A vörös vércsomók, erek
és kiáltozások szép színe.
A vörös csavaros út
a kékbefulladó kék hegyre fel;
és nincsen alatta semmi hegy.
A szürke, mint haldokló
motorok gőze;
lármás és rossz szagú.

A lila szín titkos ösvény
és menetelnek rajt
sárga öltözékben sokan.
Lábuk helyett csizma
s a fejük helyett narancs,
rémülten lángoló narancs.

A barna pedig gömbalakú
és ráncos, mint a Föld nyaka.
A zöld meg vékony abroncs;
a tenger ki ne loccsanjon
– az a mérges tenger
füst, kén és lehellet
ne törjön elő,
amikor az Úristen
vigyázni restell.

Értekezés a színekről

86 évvel ezelőtt, 1931. február 17-én született a festőművész, grafikus,
költő.



Március 2-án, csütörtökön 17 órakor ko-
lozsvári művészházaspár, Egri András és
Anastasia Vdovkina mutatkozik be a maros-
vásárhelyi Bernády Házban. Kiállításukon a
tűzzománc kerül főszerepbe, mindketten e
különleges, szép műfaj elkötelezettjei. Egri
András festményeiből is közönség elé visz
egy kis reprezentatív válogatást a tárlaton. A
moszkvai születésű Anastasia Vdovkina egy

ideje Kolozsváron él és alkot, a nagy hagyo-
mányú orosz zománc- és ikonművészet jeles
fiatal képviselője. Tehetségét több rangos
nemzetközi elismerés is tanúsítja. Az orosz
és a román képzőművészek szövetségének
tagja, és akárcsak férje, ő is felvételt nyert a
Barabás Miklós Céhbe. Édesapja, a neves
mester, Nikolaj Vdovkin hatására foglalkozik
tűzzománccal 1993-tól. Egri Andrást édes-

anyja, Nagy Enikő festőművész vezette be a
tűzzománcozás rejtelmeibe, a kolozsvári kép-
zőművészeti főiskolán festészetet tanult.
Olajfestményeivel és ólomüvegablak-tervei-
vel is hallat magáról. A Magyar Tűzzománc-
művészek Társaságának tagjaként számos
tárlat és alkotótábor meghívottja volt. Vásár-

helyi jelentkezésük biztos sok új hívet szerez
az egyéni látványelemekben, ősi és mai szim-
bólumokban, fényben, ragyogásban, finom
harmóniákban gazdag művészeti ágnak. A
két vendég munkásságát, művészetét Nagy
Miklós Kund művészeti író méltatja a meg-
nyitón. 

– Huszonkét éves voltam, és egyik percről
a másikra teljesen idegen közegbe kerültem.
Ez nem a románságra vonatkozik, hanem
arra, hogy ez egy másik Románia, mint amit
én ismertem. Köze nincs ahhoz, ahol addig
éltem, Erdélyhez. E közegben teljes mérték-
ben a saját lábamon kellett megálljak – a saját
határaimat így kezdtem kitapasztalni. A leg-
fontosabb dolognak pedig az érzelmeket tar-
tom. Húsz év eltelte után például a
szerelmeiből az ember nem arra emlékszik
vissza, hogy pontosan mit beszélgetett és
mikor, hanem az őt akkor uraló érzésekre. A
regényben szerepet kap a visszaemlékezés,
de az is benne van, hogy hogyan képzelem el
a jövőt, amit nyilván lehetetlen elképzelni.
Vannak benne továbbgondolások, nyitott tör-
ténet, de az emlékezésből nem lehet kitörni,
az ugyanúgy hozzám tartozik, mint az, hogy
most itt ülök veled. 

– Én voltam az, aki „újra fölfedeztelek” –
a kéziratod egyszer hozzám került, és szól-
tam Vida Gábornak, hogy meg kellene ke-
resnünk téged. Felmentem az iwiwre, ahol
megtaláltalak. Most már átengedtem
Szonda Szabolcsnak ezt a megtisztelő sze-
repet – mondta jókedélyűen Szabó Róbert
Csaba. – A lényeg, hogy a kollégáim egy-
kettőre felismerték óriási tehetségedet.
Mennyire személyes a Szalamandrák éjsza-
kája? Általában magunkról írunk és ezt ál-
cázzuk? 
– Sem te, sem Szonda nem fedeztetek fel,

az első írásomat szamizdatként terjesztették

az iskolában a tudtom nélkül. A kötet nagyon
személyes, ahogyan az összes könyvem is.
Lehet, hogy képtelen leszek álcázni magam
bennük, de nem is próbálom. Annak sem va-
gyok a híve ugyanakkor, hogy egy az egyben
leírjam mindazt, ami történt, mert a vissza-
emlékezést nem tartom irodalminak. Inkább
elhelyezem valamibe a történeteimet. Csak
azt tudod megírni, amit magadon átszűrsz.
Bármilyen történetet bárki megír, abban ő is
mindig benne van. De vannak a kötetben lé-
tező személyek is: afrikai utazásomkor a kí-
sérőmnek például megígértem, hogy
beleírom a könyvbe, és ez így is történt. Sze-
mélyes továbbá a gyerekkorom helyszíne, a
nyolcvanas évek Kolozsvára is: a Malom-
árok parti ház, a hatalom által elvett kert,
amely miatt több mint tíz évig nem tudtam a
helyszín közelébe se menni. Azóta teljesen
más városrésszé vált, amihez nekem már
közöm sincs. Ehhez hasonló tapasztalat volt,
hogy Bukarestből való visszatérésem után so-
káig turistának éreztem magam a szülőváro-
somban – 2002-ben mentem el és 2011-ben
költöztem vissza, azalatt évente legfeljebb
kétszer látogattam haza.

– A könyv egy kamaszkor előtt kezdődött
barátságról szól, az elbeszélő elvált szülők
gyermeke. Valószínűleg sok gyerekkori ta-
pasztalat, történés meghatározott irányba
viszi az ember életét. Ez a könyv a magára
hagyott gyerek húsz évét mutatja be... 
– Több mint húsz évre visszanyúló barát-

ságról van szó a kötetben, de ezek a karakte-

rek pont így nem léteznek a valóságban –
több élő emberből áll össze egy szereplő.
Több olyan ismerősöm van itt, a közönség
sorai között is, akikből összegyúrtam egy-egy
szereplőt. Tudatos dolog, hogy benne van a
könyvben a szüleim válása – arról, hogy a
gyerekekkel mi történik, nem esik sok szó
egy ilyen jellegű történetben. Az pedig, hogy
felnőtt korunkra olyanokká válunk, mint a
szüleink, szerintem nem egy drámai dolog.

– A kötet utolsó húsz oldala, az afrikai uta-
zásról szóló történet csodálatos! 
– Nagyon nyitottan utaztunk Tanzániába,

mindenre kíváncsiak voltunk. Mindent, amit
csak tudtam, összeolvastam azelőtt Afrikáról.

A legmegdöbbentőbb számomra azon, telje-
sen más jellegű érzelmi kultúra megélése
volt, amit eddig még soha nem tapasztaltam.
Ösztönösen érzik, hogy mennyire érdekelnek
téged, mennyire vagy rájuk kíváncsi, meny-
nyire kedveled őket. Ez annak idején minden
embercsoportnál megvolt, de az évszázadok,
évezredek alatt teljesen eltűnt. Ami a mi ci-
vilizációnkhoz közel áll, az nekik borzasz-
tóan idegen. Nyilván vannak jó oldalai
annak, amit a fehér ember Afrikában véghez-
vitt, de olyan dolgok is akadnak, amelyek ott
teljesen szükségtelenek – hallottuk a számos
sztorival feldobott, jó hangulatú esten a G.
Caféban.
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Amikor Woodrow Wilsont 1912-ben meg-
választották az Egyesült Államok 28. elnöké-
nek, senki nem gondolta volna, hogy hivatali
ideje letelte előtt az újvilági nagyhatalom tör-
ténete során először részt vesz egy globális
háborúban és az azt követő nemzetközi béke-
teremtésben. 1913 tavaszán, beiktatása elő-
estéjén Wilson egy princetoni barátjának azt
mondta, hogy „a sors iróniája volna, ha kor-
mányomnak elsősorban külpolitikai kérdé-
sekkel kellene foglalkoznia”. (Glant Tibor).
1918. december 1-jén Belgrádban kikiáltot-
ták a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság meg-
alakulását, és ezzel úgy tűnt, sor került egy
százéves folyamat végére. Megvalósulni lát-
szott a Balkán-félsziget szláv népeinek az az
álma, hogy szerbek, horvátok és szlovének ne
idegen népek uralma alatt, hanem fajtestvé-
reikkel közösen, egy szabad és független
délszláv államban éljenek. Az ehhez vezető
út azonban nemcsak rendkívül hosszú, de na-

gyon rögös is volt, amelynek jelentős megál-
lója az 1917. július 20-án közzétett korfui
nyilatkozat volt. (Hornyák Árpád). A köz-
ponti hatalmak támadása 1917. október 24-
én hajnali 2 órakor négy és fél órás
gázlövéssel kezdődött, amely váratlanul érte
az olaszokat, mivel gáz-
maszkjaik alig voltak, és
azok sem védtek hatásosan a
lövedékekből kiszabaduló
többféle mérges gáz ellen. 6 óra 30 perckor
megkezdődött a hatalmas erejű tüzérségi elő-
készítés, amelybe 7 órától az aknavetők is be-
kapcsolódtak. Tolmeinnél reggel 8, Flitschnél
9 órakor lendült támadásba a 14. hadsereg
gyalogsága. (Balla Tibor). 1914. július 28-án
azonban kitört az első világháború, ezért
Tisza minden figyelmét a belső nyugalom
fenntartására és a katonai képességek maxi-
malizálására fordította, kemény kézzel kor-
mányozva Magyarországot. Politikája

meglepően sokáig eredményesnek bizonyult,
a háború elhúzódása és a nehézségek fokozó-
dása azonban az ő tekintélyét is megtépázták,
az antant államaiban pedig úgy tekintettek rá,
mint a Monarchia erős emberére, aki egyúttal
a központi hatalmak ellenállásának egyik

oszlopa. (Maruzsa Zoltán).
Beck hivatalba lépése kez-
detétől felismerte, milyen
veszélyt jelenthet a Monar-

chiára nézve délkeleti szomszédja. Természe-
tesen tisztában volt azzal, hogy a két állam
közötti méretkülönbség miatt Románia soha-
sem fogja megkockáztatni, hogy egy kizáró-
lag kettejük között folyó háborút
kiprovokáljon. Ugyanakkor az is világos volt
számára, hogy a románok egy osztrák-ma-
gyar-orosz konfliktusba bekapcsolódva már
komoly nehézségeket okozhatnak, különö-
sen, ha a dualista birodalomnak egyidejűleg
esetleg még más balkáni államokkal vagy

akár Oroszországgal is háborúznia kell. A ha-
talmas cári hadsereggel szemben ugyanis az
osztrák-magyar erők zömét mindenképpen be
kell vetni, miáltal a többi frontra – így adott
esetben Erdély védelmére egyszerűen nem
marad elegendő katona. (Polmann Ferenc).
1913 végén Kolozsvárott színre lépett, 1914
nyarán pedig ugyanott kiérlelt munkatervvel
szervezeti alakot öltött az Erdélyi Szövetség.
Függetlenségi fősodratú ellenzéki tetőszerve-
zetként a birtokos nemesség és polgárság, az
állami tisztiviselőréteg és a keresztény, főleg
katolikus klérus tagjait tömörítette egybe. A
század eleji székely mozgalom folytatásában
és a kulturális decentralizációt szorgalmazó
értelmiségi kezdeményezésekkel párhuzamo-
san készült működni, amikor kitört az első vi-
lágháború, amelynek hullámaiban kereken
három évre alámerült. (K. Lengyel Zsolt).
Korunk, 2017. február. 1917 a történelem-

ben. (Knb.)

Tűzzománcművészek a Bernády Házban

(Folytatás a 3. oldalról)
Szalamandrák délutánja
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Március Marosvásárhelyen többszörösen is a színház hava. A Nemzetközi
Színházi Intézet bécsi közgyűlése által 1961-ben elfogadott határozat alapján már-
cius 27-e lett a színházi világnap. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a
színházművészet – és tágabb értelemben a kultúra – fontosságára, tisztelegjen a
színészek, a színházi dolgozók előtt, kérje a közönség szeretetét és támogatását.

Ugyancsak márciusban ünnepli a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház két tár-
sulata a születésnapját: a Tompa Miklós Társulat 71 évet, a Liviu Rebreanu Tár-
sulat 55 évet tölt. 

Ennek alkalmából a színház világnapján március 27-én képzőművészeti és fo-
tókiállítás megnyitójára kerül sor, melynek anyagát elsősorban különleges archí-
vumi fotók képezik, de a nagyközönségtől is gyűjtene régi fotókat a színház – áll
a marosvásárhelyi Nemzeti közleményében.

A tárlat kivitelezői várnak:
– minden olyan régi fényképet, melyen a társulatnak egykor otthont adó, azaz

színházként is működő Kultúrpalota, valamint a Nemzeti Színház új épülete lát-
ható

– egykori színészekről, illetve a jelenlegi társulat színészeiről készült régebbi
fényképeket

– egykori előadásokról készült (tiltott! J)  fotókat.
Az adományozókat – mint ahogy a közönség minden tagját – szeretettel várják

az ünnepélyes megnyitóra, továbbá a színházi világnap összes eseményére, az
alábbi műsorrend szerint.

Március 27., hétfő: 16 óra – nagytermi előcsarnok – képzőművészeti- és fotó-
kiállítás a színház világnapja alkalmából / kiállításmegnyitó / és a világnapi üze-
net felolvasása.

17 óra – Kisterem – Ophelio Barbaro búcsúzik / A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház és a Fiatal Írok Szövetsége irodalmi szimpóziuma Kovács András Ferenc
teátrumi verseiről / A belépés díjtalan.

20 óra – Kisterem – Kovács András Ferenc: Theatrum Mundi / költői est / Az
előadás időtartama: 1 óra 50 perc (egy szünettel).

22 óra – a Nemzeti Színház belső terei – A színház éjszakája / rendhagyó ese-
ménysorozat.

A kiállításhoz felajánlott fotókat be lehet adni a színház titkárságára vagy le-
véltárába, de szükség esetén a szervezők a pr.office@nemzetiszinhaz.ro e-mail-
címen, a 0365 806 862-es telefonszámon vagy a társulat Facebook oldalán:
www.facebook.com/tompamiklos történő értesítés alapján a helyszínre mennek
értük. 

A fotókat a tulajdonosok szkennelés után visszakapják, a kiállításon újranyom-
tatott változatban fognak szerepelni a képek.

Szöllősi Mátyás (1984) író lesz a Látó februári 
27-i vendége a G. Caféban, ahol az Európa Kiadó-
nál tavaly megjelent novelláskönyvét, a Váltóára-
mot fogja bemutatni. Szöllősi Mátyás írt drámákat,
jelent meg verseskötete, és a Budapest Katalógus
kitalálója, aminek keretében budapesti embereket
kérdez a történeteikről, arról, miért szeretik váro-
sukat. A Váltóáram című kötetében kilenc külön-
álló történet olvasható, aminek közös pontja egy
felrobbant csillag fénye az égen. 

– Sokat jársz Erdélybe, tudom, hogy szeretsz itt lenni. Hon-
nan ez a ragaszkodás?
– 1995-ben jártam először Erdélyben, Parajdon, a sóbánya

miatt, ahová kúraszerűen jártam le akkor, és a későbbi évek-
ben is. Vettünk egy telket a Görgényi-havasok lábánál, házat
építtettünk, úgyhogy bizonyos értelemben már második ott-
honomként is tekinthetek rá. Sok ismeretséget, barátságot
kötöttem itt, Kolozsváron, Vásárhelyen, Udvarhelyen, és úgy
alakult, talán nem véletlenül, hogy Budapesten is nagyrészt
azokkal az írókkal-költőkkel járunk össze, akik szintén kö-

tődnek Erdélyhez, vagy épp innen származnak. Itt mindig
nyugodt vagyok, megszűnik az a fajta feszültség, ami a ma-
gyarországi mindennapjaimat gyakran meghatározza, és egé-
szen más dolgok járnak a fejemben. Erdély számomra az
aktív pihenés és a folytonos rácsodálkozás.

– Különös fény köti össze az amúgy különálló történetei-
det. Van, aki ebben a motívumban bibliai párhuzamot lát,
mintha a betlehemi csillagra utalna, de a sci-fis utalás sem
áll távol ettől, sőt, nekem Lars von Trier Melankóliája is
eszembe jutott. Mesélnél erről, honnan jött az ötlet? 
– Igen, ezek valószínűleg mind helyénvalóak is a Váltó-

áram kapcsán. A Melankólia érdekes egyébként, mert mos-
tanában említette más is, és az a helyzet, hogy írás közben
egyáltalán nem jutott eszembe, amit én magam is meglepő-
nek tartok, mert a film nagy hatással volt rám – már csak
azért is, mert ötvözi a nagyon is hétköznapi szituációkat egy
szokatlan, nem evilági jelenséggel, igazán hatásos módon,
szóval valahol tudat alatt biztos működött bennem. Szeret-
tem volna olyan könyvet írni, és például a novella-, illetve
elbeszéléskötet ezért is jó – már hogy több történetből áll
össze –, mert sokan megtalál(hat)ják magukat benne, s
ugyanakkor kerestem azt a motívumot, ami kellően erős, fi-
gyelemfelkeltő, de nem jár olyan „kötelezettséggel” rám
mint íróra nézve, hogy túlságosan megkötné a kezem. Szá-
momra a jelenség egy biztos pont. A szereplők és az olvasók
számára is, de persze egészen másként. Az ötlet feltehetőleg
a csillagászat iránt tanúsított rajongásomból, érdeklődésem-
ből ered, vagyis hogy elég sokat olvasok ilyesmiről, doku-
mentumfilmeket nézek, és olyan motívumnak éreztem, mely
egyszerre különleges és ugyanakkor, persze jóval nagyobb
távlatokban nézve, mindennapos.

– Versesköteted jelent meg, drámákat írsz, fotózol. Mit
gondolsz, mindezek befolyásolták a prózádat?
– Igen, kifejezetten. Hagyom is, hogy beszivárogjanak.

Hogy a témák, a megjelenített helyszínek, a párbeszédek
szintjén jelen legyen, erősen hasson egy másik műnem vagy
műfaj. Van egy budapesti arcokat bemutató sorozatom, a Bu-
dapest Katalógus, és ott ráadásul a városi emberek történetei
is eljutnak hozzám, beszélgetek velük, plusz ugye fotót is
készítek róluk, szóval ott már eleve adva van ez a kapcsolat.
De tudatosan keresem is azokat a projekteket (jártam Orosz-
országban egy régészeti ásatássorozatot dokumentálni, vagy
épp tavaly pont itt, Erdélyben fotóztam pásztorokat a Nagy-
Hagymás mellett), amelyek inspirálnak, nyelvileg és képileg
is tágítják a látásmódomat.

– Min dolgozol jelenleg?

– A Budapest Katalógusból lesz a könyvhétre egy könyv,
annak az utómunkálatain, illetve vannak tervek, fotós pro-
jektek, amiket idén szeretnék megcsinálni. Ha minden jól
megy, lesz kiállításom külföldön, és Oroszországba is me-
gyünk újra, még keletebbre, Szibériába, valamint a regénye-
men, amely – ha nagyon finoman ugyan, de – szintén
kötődik Erdélyhez, azokhoz a tapasztalatokhoz, amiket em-
lítettem.

Színházi világnapi rendezvénysorozat

Előkészületek és fotógyűjtés Marosvásárhelyen

Váltóáram

Fotó: Új Élet, 1972

Fotó: Honfi Anna

Szabó Róbert Csaba



A Magyar Filmhét főszervezője sze-
rint „a hazai filmgyártás aranykorát
éljük”, soha ennyi pénz nem volt a
magyar filmiparban és az alkotások
minősége is nemzetközi szintű. Novák
Emil a vasárnap nyíló magyar filmes
mustra kapcsán nyilatkozott az MTI-
nek.

A Magyar Filmakadémia Egyesület elnöke
szerint az elmúlt évek filmes sikerei vissza-
igazolják a jogosságát azoknak az átalakítá-
soknak, amelyek a magyar filmiparban
történtek 2010 óta. Kiemelte, hogy Nemes
Jeles László Saul fia című filmjének tavalyi
Oscar-díja után idén Deák Kristóf Mindenki
című rövidfilmjét jelölték az elismerésre, né-
hány nappal ezelőtt pedig Enyedi Ildikó Test-
ről és lélekről című mozijával 42 év után
ismét magyar film nyerte el a Berlinale fődí-
ját.

„A működő rendszerben a Magyar Nem-
zeti Filmalap és a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatóság tehetséges embereknek ad
lehetőséget a filmkészítésre. A nemzetközi si-
kerek, elsősorban a Saul fia Oscarja kinyitotta
a kapukat a magyar film előtt. A külföldi for-
galmazók, a média nyitottabbá, érdeklődőbbé
vált a magyar film iránt, és ez nagyobb lehe-
tőségeket jelent a hazai alkotóknak. A magyar
filmgyártás aranykorát éljük, soha ennyi pénz
nem volt a magyar filmiparban, az alkotások
minősége is 21. századi szinten van” – fejtette
ki Novák Emil.

A 3. Magyar Filmhét vasárnap nyílik az
Uránia Nemzeti Filmszínházban Enyedi Il-
dikó filmjének díszbemutatójával. A filmeket
egy héten át vetítik a fővárosi Cinema City
Aréna moziban, valamint tíz vidéki nagyvá-
rosban: Debrecenben, Kaposvárott, Miskol-
con, Nyíregyházán, Pécsett, Székes-
fehérváron, Szegeden, Szolnokon, Szombat-
helyen és Szentendrén.

„Vannak problémák a magyar filmszak-
mában, lezajlottak korszak- és generációvál-

tások, megjelentek bizonyos érdekcsoportok
belső feszültségei, de eljött az idő, hogy a
viták lenyugodjanak. A filmhét arról szól,
hogy örömet szerezzünk a közönségnek. Az
elmúlt időszakban több jó magyar film ké-
szült, mint rossz, és 2017-ben is számos ki-
váló alkotás kerül a nézők elé, átlagosan
havonta egy új” – jegyezte meg az operatőr,
rendező.

A Magyar Nemzeti Filmalap összesen 3,1
milliárd forintos támogatásával tavaly tíz
egész estés magyar filmet mutattak be a ma-
gyar mozik. Közülük ötöt jelöltek a Magyar
Filmdíjra: A martfűi rémet (rendező: Sopsits
Árpád), a Jutalomjátékot (Edelényi János), a
Hurok című mozit (Madarász Isti), a Tiszta
szívvelt (Till Attila) és a #Sohavégetnemérőst
(Tiszeker Dániel). Novák Emil hangsúlyozta:
a magyar filmek nézettsége emelkedő ten-
denciát mutat, „átlagban lassan túljutottunk a
100 ezren”.

Idén Enyedi Ildikó filmje mellett hamaro-
san a nézők elé kerül a Kincsem (Herendi
Gábor filmje), A Viszkis (Antal Nimród), a
Pappa Pia (Csupó Gábor) és A rossz árnyék
(Jeles András), de új filmet készít két le-
genda, Mészáros Márta és Sándor Pál is.

Az idei mustrán azokat a versenyben lévő,
tavaly bemutatott filmeket (összesen 24-et)
láthatják a nézők, amelyeket a benevezett al-
kotások közül a Magyar Filmakadémia Egye-
sület tagjai titkos szavazással öt kategóriában
a legjobb művek közé jelöltek.

„A filmakadémia jelölése az európai és az
amerikai rendszer átvétele. A kiválasztott fil-
meket körbeutaztatjuk az országban, és így
több figyelmet tudunk szentelni a 2016-os
termés legjavára” – mondta Novák Emil az
MTI-nek.

A tavalyi filmhéten 18 kategóriában osz-
tottak díjakat, idén már 23 kategóriában adják
át a Magyar Filmdíjat, első alkalommal a té-
véfilmek alkotóit is elismerik.

A filmhéten a Magyar Filmdíjra jelölt al-
kotások mellett levetítenek további öt doku-
mentumfilmet, egy válogatást a Filmarchívum
restaurált, digitalizált filmjeiből, valamint a
100 éve született rendező, Fábri Zoltán két
klasszikusát, az 1968-ban készült A Pál utcai
fiúkat és az 1976-os Az ötödik pecsétet. „Idén
először a budapesti rendezvénnyel egy időben

tíz vidéki nagyvárosban is lesznek vetítések a
filmhéten. Örömteli, hogy például Enyedi Il-
dikó filmjét a pesti díszbemutatóval egy idő-
ben ezeken a helyszíneken is látni lehet. Lesz
közönségszavazás is, és minden városból öt-
öt voksoló részt vehet a filmhét díjátadóján,
március 5-én este a Vígszínházban” – mondta
Novák Emil.

Mindeddig kiadatlan Rejtő Jenő-szö-
vegek mellett a szerző fiatalkori ver-
seiből is válogat A megtalált tragédia
című emlékkötet – hangzott el az M1
aktuális csatorna csütörtöki műsorá-
ban.

A rendkívüli népszerűségnek örvendő író
életéről korábban kevés adat állt az irodalom-

történet és a közvélemény rendelkezésére,
egyrészt mivel nem igazán kutatták, másrészt
Rejtő Jenő sem igen igyekezett nyomot
hagyni maga után. 

„Írt naplót, csak Rejtő Jenő nagyon csú-
nyán írt. Nekem először beletört a bicskám”
– mondta a műsorban Thuróczy Gergely, a
Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) kutatója és a

kötet szerzője. Hozzátette: Rejtő fiatal korá-
ban, 1923-tól, 18 éves korától kezdve verse-
ket is írt.

„Ezek nagyon rossz versek, de erre azt
szoktam mondani, hogy ki az, aki kamaszko-
rában nem költőnek készül. Rejtő is annak
készült. Annyi jó ízlés volt benne, hogy meg
sem próbálta őket publikálni” – fogalmazott.
A kötet, hogy mégis bemutassa a szerző in-
dulását, felvonultat több fiatalkori Rejtő-ver-
set is, de csak „nagyon válogatottan” és
kommentárral közreadva.

„A versek érdekessége, hogy gépiratosak,
tehát kiolvashatók, és aláírásként csak annyi
szerepel, hogy Jenő” – mutatott rá Thuróczy
Gergely, aki szerint a Reich Jenőként szüle-
tett szerző ekkor már nem akarta használni
eredeti nevét, de még nem talált rá a Rejtő ve-
zetéknévre sem. Az utóbbi néven egyébként
leginkább operettszerzőként lett ismert a ko-
rabeli közönség előtt, hiszen legsikeresebb
könyveit, így a légiós történeteket is P. Ho-
ward álnév alatt írta.

A kutató elmondta azt is, hogy reményei
szerint fognak még felbukkanni kiadatlan
Rejtő-szövegek. A PIM-ben őrzött Rejtő-
anyag csak töredéke a teljes hagyatéknak, rá-
adásul nem egészen összetartozó kéziratokat
tartalmaz.

A 20. század nagyon megtépázta a Rejtő-
kéziratokat. Bár anekdotikus fordulatnak tűn-
het, tényleg igaz, hogy 1956-ban
Rejtő-kéziratokat is felhasználtak fűtésre. A
hányattatások miatt számos műve csak töre-

dékesen került elő, de még annál is több van,
amiből egyetlen sor sincs meg – tette hozzá
Thuróczy Gergely, aki jelenleg Rejtő Jenő
utolsó, Tatjána című kisregényét igyekszik
sajtó alá rendezni.

Fiatalkori verseket is tartalmaz a Rejtő Jenő-emlékkötet

Magyar Filmhét 
Novák Emil: aranykor van 

a hazai filmgyártásban
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ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-919-662.

(59221)

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek

(109. szám). Tel. 0744-760-609.

(59106-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-

anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-

ket, harmonikaajtókat, termopán

PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.

Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.

(58941)

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-

tost. Tel. 0744-572-889. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk 2015.
február 25-ére PORÁCZKI
ISTVÁN halálának második
évfordulóján.
Emlékét örökre szívünkben
őrizzük! Szerettei. (sz.-I)

Némán megállunk a sírod
mellett, könnyes szemmel
áldjuk emlékedet.
Szomorú szívvel emlékezünk
február 25-én a mezőménesi
id. TŐKÉS LAJOSRA
halálának 11. évfordulóján.
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Emlékét
őrzi bánatos felesége, két fia,
két menye, unokái, dédunokái
és a rokonok. (59358-I)

ELHALÁLOZÁS

„Mert én tudom, hogy az én
Megváltóm él, és utoljára az én
porom felett megáll.”
(Jób 19,25)
Szomorú szívvel, de Isten aka-
ratában megnyugodva tudat-
juk, hogy a drága nagymama,
dédimama, rokon, szomszéd és
jó ismerős, a lőrincfalvi szüle-
tésű 

özv. FEKETE IDA 
marosvásárhelyi lakos életének
97. évében 2017. február 23-án
csendesen megpihent. Teme-
tési szertartására 2017. február
25-én, szombaton 13 órakor
kerül sor a marosvásárhelyi re-
formátus temető ravatalozójá-
ban, majd a lőrincfalvi
temetőben helyezzük örök nyu-
galomra. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Búcsúzik tőle unokája, Emese

és családja. (59340-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk, 

BALÁZS EMMA 
a göcsi születésű 

KISS EMMA 
február 24-én elhunyt. Végső
búcsúztatása 2017. február 27-
én 13 órakor lesz a Jeddi úti te-
mető alsó kápolnájában.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma békés! 

A gyászoló család. (59369-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett nagymamánk és
dédi, 

BALÁZS EMMA 
február 24-én elhunyt. Emléked
örökké szívünkben marad. 

Búcsúzik tőle unokája, 
Levente és családja. (59369-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mélyen együtt érezve fejezem ki
őszinte részvétem barátnőmnek,
Lázár Emesének szeretett
NAGYMAMÁJA elvesztése miatt.
Fájdalmában osztozom. Nyugod-
jon békében! Edit. (59346-I)

Haller Katalin kolléganőm mellett
vagyok ezekben a nehéz
pillanatokban a drága FÉRJE
halála miatt érzett fájdalmában.
Natalia Filimon. (59345)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Haller Ildikó kolléganőnknek
szeretett TESTVÉRE elhunyta
alkalmából. A Szász Adalbert
Sportlíceum munkaközössége.
(59352-I)

Részvétünket és együttérzé-
sünket fejezzük ki Haller Katalin
tanfelügyelőnőnek kedves férje,
HALLER SÁNDOR elvesztése
miatt. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! A 10-es
Számú Napközi Otthon
közössége. (59353)

Őszinte részvétünket fejezzük ki
Haller Katalin tanfelügyelőnknek
szeretett FÉRJE elvesztése
alkalmából. A Manpel Napközi
Otthon munkaközössége. (59355)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Haller Katalinnak szeretett
FÉRJE elvesztése okozta mély
fájdalmában. Nyugodjon béké-
ben! A módszertanos óvónők.
(sz.-I)

Mély együttérzéssel osztozunk
Haller Katalin tanfelügyelőnőnk
szeretett FÉRJE elvesztése
okozta fájdalmában. Őszinte
részvétünk a gyászoló
családnak. A Napsugár napközi
munkaközössége. (59356-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Haller Katalin tanfelügyelőnőnek
FÉRJE elvesztése miatt. Erőt,
vigasztalódást kíván a
Meseházikó Napközi Otthon
munkaközössége. (59360-I)

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki szak-
tanfelügyelőnőnknek, Haller
Katalinnak FÉRJE elhunyta
alkalmából. Nyugodjon békében!
A csittszentiváni óvoda munka-
közössége és a mezőpaniti
módszertani kör óvónői. (59361-I)

Fájó szívvel búcsúzom kedves
tanítványomtól, HALLER
SANYIKÁTÓL. Vigasztalódást a
családnak! B. G. tanító néni.
(59366-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki osztály-
társunknak, Haller Rékának és
édesanyjának a szeretett
ÉDESAPA, valamint FÉRJ
elvesztése miatt érzett mély
fájdalmukban. A Római Katolikus
Teológiai Líceum VI. osztálya és
osztályfőnöke. (59367-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszö-
netet mindazoknak a
rokonoknak, barátoknak, isme-
rősöknek, akik drága szerettünk,
GIACOMUZZI JÁNOS temetésén
megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, gyászunkban
osztoztak. A gyászoló család.
(59350)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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7. Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok

március 1-5. | Arta mozi | G Caffe | Camera K’ARTE
A marosvásárhelyi K’ARTE Egyesület és a Balassi Intézet – Buka-

resti Magyar Intézet hetedik alkalommal szervezi meg a Marosvásár-
helyi Magyar Filmnapokat március 1-5. között három helyszínen, a
Művész moziban, a G Cafféban és a Camera K’ARTE-ban. Az esemény
partnere a Bioeel. 

A Marosvásárhelyi Magyar Filmnapok két kísérő eseménnyel indul:
a G Cafféban vetítik a Balaton Method (2015) zenés kísérleti filmet
(szerdán, március 1-jén) és a Camera K’ARTE galériában megnyílik
Bartha Beatrix kiállítása (csütörtökön, március 2-án).

Péntektől vasárnapig a Művész moziban  a marosvásárhelyi filmked-
velők több mint 10 filmes alkotást láthatnak, melyek között lesznek a
magyar filmtörténet gyöngyszemeiből is, de  a legújabb filmes alkotá-
sok közül is, valamint dokumentumfilmek, kisjátékfilmek, egy ifjúsági
film és nem utolsósorban egy helyi, marosvásárhelyi alkotás is 2016-
ból.

PROGRAM: / március  1-5.:
Szerda, G. Caffe
19:00 Balaton Method (2015, 85 perc)
Csütörtök, Camera K’ARTE  (kiállítás)
19:00 Megnyitó: Bartha Beatrix: Kipakolás  
Péntek, Művész mozi  
16:30  Székely kálvária 1916  (dok., 2014, 51 perc)
>> Q&A Cornel Sigmirean
18:00 Szegénylegények  (1965, 90 perc)
20:00 Tiszta szívvel  (2016, 105 perc)
Szombat, Művész mozi  
15:30 Berosált a rezesbanda (2013, 52 perc), ifjúsági vígjáték 
17:30 Kisjátékfilmek  (92 perc)
19:30  Az üvegfestő – Róth  Miksa művészete  (dok., 2015, 69 perc).

Bemutatja: Oniga Erika
21:30 Ernelláék Farkaséknál  (2016, 81 perc)
Vasárnap, Művész mozi  
16:30 Human Places (dok., Marosvásárhely, 2016,  70 perc)
18:00 Hannibál tanár úr (1956, 90 perc). Q&A Albert Mária
20:30 Félvilág / Demimonde  (2015, 88 perc)
A péntek, szombat, vasárnapi utolsó filmekre a belépő 5 lej;
az összes többi vetítésre a belépő ingyenes, az érkezés sorrendjében.

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, köny-
nyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59446-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás és utazás! Kezdők jelentkezését is vállaljuk, betanítással! A magyar nyelv
ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon.(59446-I)
ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁSÁHOZ HEGESZTŐT és LAKATOST alkalmazunk. Tel. 0744-511-
215. (18617-I)
FOGÁSZATI RÖNTGENKÖZPONT ASSZISZTENST keress. Az önéletrajzokat a következő e-mail-
címre kérjük:  drxray.office@gmail.com (sz.)
JÁTÉKGÉP-FORGALMAZÓ CÉG ÉRTÉKESÍTÉSI MENEDZSERT keres. Feltételek: a magyar,
román nyelv ismerete (az angolnyelv-ismeret előnyt jelent). Bérezés, juttatások és feltételek megegyezés
szerint. Tel. 0748-102-473, hétfő-péntek 9-12 óra között. (18623)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Egy jelentés
szerint...

(Folytatás az 1. oldalról)

indokolatlanul fizetett például 40
millió euró előleget az építőnek,
2011-ben pedig annak ellenére
utalta át az útépítő által kért össze-
get, hogy a román államot képvi-
selő ellenőrök nem ismerték el a
kifizetett munka elvégzését. Kár
érte az államot a szerződés 2013-as
felbontásakor is, amikor 37,2 millió
eurót fizetett az útépítőnek, pedig –
a jelentés szerint – a Bechtelnek
voltak tartozásai a román állammal
szemben.

A pénzügyminisztériumi jelen-
tést a közútkezelő társaságnak is el-
küldték, ez azonban kifogásolta a
számításokat, és a pénzügyi jelentés
újbóli elkészítését kérte.

A versenytárgyalás nélkül meg-
kötött Bechtel-szerződés miatt az
Európai Unió bírálta Romániát, és
nem tette lehetővé, hogy az Európai
Unió forrásait is felhasználják az
építkezéshez. A korrupcióellenes
ügyészség (DNA) több vizsgálatot
is folytat a Bechtel-szerződés ügyé-
ben. (MTI)



   8 NÉPÚJSÁG ______________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY______________________________________ 2017. február 25., szombat

A Koinónia Kiadó könyvajánlója

Madarász Béni, 
avagy az űrparittyás ajándéka

Szőcs Margit Madarász Béni, avagy az űrparittyás ajándéka című könyve képzeletbeli faluba vezet el
bennünket, amelyben a lakók különös, nem mindennapi történések szereplői. 

A címadó Madarász Béni, a madarak barátja, ezernyi madárfészek, madáretető és kalitka között élt.
Értette a madárnyelvet, és folyamatosan turbékolt is otthonába beköltözött barátaival. A falubeliek közül
leginkább a gyerekek rajongtak érte, hiszen nem volt hétköznapi jelenség. De barátja, Galambdúc Tóbiás,
a falu felhőtologatója és toronyóramestere sem volt az, aki a templom tornyában lakott.

Már az első bekezdések után rájövünk, a könyv mesevilága varázslatos, elkápráztató és igen látványos.
Mindezt nemcsak a mesék líraisága, részletgazdagsága és nagyfokú fantáziája eredményezi, hanem a sajátos
rajzok is. A Kürti Andrea által illusztrált mesegyűjteményben a mesék lazán kapcsolódnak egymáshoz. 

A marosvásárhelyi születésű, jelenleg Kolozsváron élő
író kötetének szereplői hozzánk nagyon hasonló gondok-
kal küzdenek: környezetvédelmi kérdésekkel, árvízzel,
madárinfluenza körüli pánikkal, sáskajárással, felgyűlt
szeméthalommal.

Az elgondolkodtató történetek humora, játékossága,
kedvessége hasznos olvasmány lehet kisiskolások szá-
mára, de költői nyelvezete a nagyobbakat is megszólítja.
A különös szereplők megismerése és a hozzájuk fűződő
rokonszenv erősítheti az elfogadás és a ragaszkodás érzé-
sét.

Madarász Bénivel, ha saját falunkban vagy városunk-
ban nem is, de a Napsugár és a Szivárvány gyermekla-
pokban már találkozhattak az ifjabb olvasók. Most már –
a Koinónia Kiadó jóvoltából – könyv formájában is ol-
vashatjuk e falu lakóinak történetét.

A kötet Marosvásárhelyen megtalálható a Kobak és a
Gutenberg könyvesboltokban, de a www.konyvter.ro vagy
a www.koinonia.ro internetes oldalról kedvezményesen
is beszerezhető. 

Fogadjuk el az űrparittyás ajándékát, és hamarosan
kedvencünk lesz!

Sajó Enikő

10.

Pontosítás 
a Maros Vízügyi

Hatóság 
február 23-án megjelent 
álláshirdetését illetően 

A mérnöki állás 
a közbeszerzésért, 

munkálatokért 
és szolgáltatásokért 

felelő irodában
követelményeihez hozzáér-
tendő:

– felsőfokú műszaki
végzettség: mérnök 

Előnyt jelent:
– tapasztalat az építkezé-

sek terén
– beruházási terv kivite-

lezése
– az építkezési munkála-

tok költségelszámolásának
ellenőrzése, a műszaki
tervnek megfelelően


