
Mintegy nyolcvan százalékban készült el a marosvásárhelyi
Május 1. strand helyén épülő, olimpiai méretű medencét is
magában foglaló impozáns uszoda. Decemberre vagy jövő év
elejére várható a korszerű sportlétesítmény átadása, amely
amellett, hogy országos, illetve nemzetközi úszóversenyekre
és vízilabda-mérkőzésekre is alkalmas lesz, az úszást ked-
velő városlakók előtt is nyitva áll majd. 

Megnyitását a marosvásárhelyi sportolók, valamint az úszóedzők is
nagyon várják, hiszen a májusban lebontott víkendtelepi „ballon” hiá-
nyában, most, hogy az időjárás hűvösebbre fordult, egyre nehezebb meg-
felelő helyszínt találniuk az edzéseknek, úszásoktatásnak, a legtöbben
szállodák medencéiben tanítják úszni a gyerekeket, ami viszont anyagi-
lag megterhelőbb a szülői zsebnek. Mint megtudtuk, a város a napokban
megnyitotta a Mircea Birău uszodát, erről azonban csupán két-három
sportklubot értesítettek, a többieket, akik szintén jó ideje jelezték az igé-
nyüket ez iránt, nem. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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A víkendi „ballonnak” is megvolna a létjogosultsága

Közel a befejezéshez az olimpiai
méretű medence

Ki van a póráz
végén?
Könyvet hozott a posta, Szávai Géza
legújabb regényét, a Pont Kiadó gon-
dozásában megjelent Cérnapórázt.
Nem csak újdonsága késztet a gyors
reagálásra, a szerzőt érintő más fon-
tos aktualitások is sürgették a kiadói
esemény jelzését.
____________3.
Amikor…
…egy előadás hazaér, hatványozott a
katarzis esélye. Ez szeptember 23-án
Marosvásárhelyen, a Spectrum Szín-
ház bemutatóján is bebizonyosodott.
Bogdán Zsolt totális egyéni produkci-
ója megannyi katartikus pillanattal
ajándékozta meg a vásárhelyi közön-
séget...
____________4.
Sajgó Ilona
kincsesládája
Gonddal, bajjal telített napjainkban lé-
leksimogató felüdülés egy ilyen nosz-
talgiákat ébresztő, derűs, békés
kiállítás. A marosvásárhelyi Bernády
Házban nyílt meg a múlt héten Sajgó
Ilona válogatott textíliáit, festményeit
társító művekkel, „A képzőművészet
varázslata folytatódik…” mottóval.
____________5.



Beigazolódott, hogy a Maros Sport- és
Szabadidőközpontban levő fedett olimpiai
méretű uszoda működtetésének beszüntetése
Dorin Florea polgármesternek és tanácsosá-
nak, Claudiu Maiornak az előre eltervezett,
jól irányzott kampányhúzása volt. Az ügy
még a vírusjárvány előtt kezdődött, amikor
az év eleji költségvetés-kiegészítés után
Circu Ioan, a Víkendtelep igazgatója azzal
fordult a tanácshoz, hogy az RMDSZ által
karcsúbbra faragott pénzügyi keret miatt
„nem jut pénz” az uszoda működtetésére, és
ezért be kell zárni. Több úszóedző eljött a
marosvásárhelyi tanács oktatási, kulturális,
sport- és európai projektekért felelős szakbi-
zottságának ülésére, hogy nyomást gyakorol-
jon a tanácsosokra. A szakbizottsági gyűlésen
a polgármesteri hivatal gazdasági igazgatójá-
nak jelenlétében tisztázódott, hogy a létesít-
mény működtetésére megvolt a pénz a
költségvetési tételben, az elkötelezettségi hi-
telkeretek (credit de angajament) leszűkítése
miatt azonban nem jutott pénz a telep fejlesz-
tési munkálatainak a törlesztésére. Utólag az
is kiderült, hogy a helyzet tisztázását köve-
tően sem törlesztette a hivatal a fogyasztási
számlákat. Aztán május közepén, anélkül
hogy a polgármesteri hivatal valakit értesített
volna szándékáról – arra utalva, hogy a helyi
tanács nem biztosít megfelelő pénzkeretet a
fenntartásra –, lebontották az uszoda fölötti
„ballont”. Erről sem a Víkendtelep igazga-
tója, sem az edzők, de még a helyi tanácsosok
sem tudtak. A Népújság május 12-i lapszámá-
ban beszámolt az eseményről. Amikor azt fe-
szegették, hogy mégis van pénz a
fenntartására, az ellenérv az volt, hogy a
„szakemberek” szerint a sátortető anyaga már
nem felel meg a biztonsági követelmények-
nek, és ezért is le kellett szerelni. Az RMDSZ
frakciója akkor nyílt levélben cáfolta a pol-
gármester és tanácsosainak állításait. 

A „ballon” leeresztésének napján Dorin
Florea és Claudiu Maior „tárgyalásra” hívta
az úszóedzőket. Ezen a találkozón a szakbi-

zottság tagjaként Bíró Csaba tanácsoskollé-
gával együtt részt vettünk, és magyarázatot
kértünk az intézkedésre. Nem térek ki a vita
és a „magyarázat” hangnemére, akik részt
vettek, láthatták, hogy nem a megoldáskere-
sés volt a cél, bár ezt követően Claudiu Maior
tárgyalt az úszóedzőkkel, akik akkor kérték,
hogy a polgármesteri hivatal engedje meg
azt, hogy azok a sportklubok, amelyek leiga-
zolt sportolókat edzenek, a Mircea Birău fe-
dett uszodában folytathassák
tevékenységüket. Abban a reményben, hogy
miután elkészül az egykori Május 1. strand
helyén megépített uszoda – amely nem a
város tulajdona –, ott korszerű körülmények
között edzhetik sportolóikat. Sem a polgár-
mesteri hivatal, sem a helyi tanács nem ígér-
hette meg ezt a lehetőséget, hiszen az új
uszoda nem az önkormányzaté. 

A vírusjárvány kitörését követő szigorú
óvintézkedések miatt az ügy leállt, majd az
enyhítés után újra napirendre került. Szóban,
interpellációként a június 18-i helyi tanácsü-
lésen Bíró Csabavál együtt kértük a polgár-
mesteri hivatalt, hogy az egészségügyi
szabályok betartásával, kizárólag a teljesít-
ménysportot űző uszóknak – sportágtól és
sportkluboktól függetlenül – engedjék meg
az edzéseket a Mircea Birău uszodában.  Jú-
nius 25-én a felszólalásra válaszolva Circu
Ioan, a Víkendtelep igazgatója átiratban a kö-
vetkezőket válaszolta: „A helyi katasztrófa-
védelmi felügyelőség munkacsoportjának
június 18-án hozott határozata 5. cikkelyének
1. bekezdése alapján a  koronavírus-járványt
megelőző intézkedések miatt – a 2020. jún.
16-i 476. sz. kormányrendelet 1-es pontja, 3
melléklete alapján – az uszoda zárva marad.” 

Augusztus 6-án több úszó-, vízilabda-,
szinkronúszó- és triatlonedző (Hegedűs
Krisztina – Torpi MS, Bartalis Károly, Mol-
nár Tamás, Csorbási Ioan, Ispir Cristian, Păl-
tineanu Răzvan – CSM, Anderka-Farkas
Kinga-Hajnalka, Szeghalmi Andrea, Kis-
györgy Evelin – ISK, Papp József – H2O, Şă-

ulean Sorin – Partizan SK) újabb beadvány-
nyal fordult a polgármesteri hivatalhoz,
amelyben ismételten kérték, hogy a kezdődő
hazai bajnokságok és a kedvezőtlen időjárás
miatt engedjék meg a fedett uszoda haszná-
latát. Egyes klubok képviselői, bár használták
a víkendtelepi medencét, nem írták alá a be-
adványt. 

Tudomásom szerint az aláírók nem kaptak
hivatalos választ a beadványra. Az egyik szü-
lőnek „privátban” azt üzenték: „Keresik a
megoldást, azonban a Mircea Birău uszoda
medencéje statúmának megfelelően a szabad-
idős uszoda felülete kicsi ahhoz, hogy nagy
létszámban folytassanak edzéseket a gyere-
kek. A 2020. aug. 14-i 668. sz. kormányren-
delet 9. cikkelye 1. bekezdésének 3. pontja
szerint az uszoda zárva marad az újabb kor-
mányrendeletekig. Mi több, az országos óv-
intézkedéseket 30 nappal
meghosszabbították.” 

Időközben újabb enyhítő intézkedéseket
hozott a kormány. Augusztus 26-án a Hiva-
talos Közlönyben megjelent az Ifjúsági és
Sportminisztérium 780/1430/2020-as rende-
lete, amely lehetővé tette többek között a tel-
jesítménysportot űző, leigazolt úszóknak az

edzést „fedett és kültéri” uszodákban. Erre
hivatkozva, ezúttal személyesen, augusztus
26-án újabb kéréssel, interpellációval fordul-
tam a polgármesteri hivatalhoz (iktatószáma:
49.145/2020. aug. 26.), amiben mind az
edzők, mind a szülők nevében kértem, hogy
előre leszögezett program alapján azonnal en-
gedjék meg a sportolóknak, hogy használják
a város tulajdonában levő Mircea Birău uszo-
dát. 

Erre a beadványra hivatalos választ a mai
napig nem kaptam. A minap  Facebookon
Claudiu Maior, a Pro Románia polgármester-
jelöltje megosztott egy rövid videóklipet,
amiben Bartalis Károly és Ispir Cristian, a vá-
rosi sportklub (CSM) edzői, valamint Şău-
lean Sorin, a Partizan SK trénere
„megköszönik a polgármesteri hivatalnak” a
lehetőséget, hogy használhatják a Mircea
Birău uszodát. Tudomásom szerint a többi
sportklub a korábbi beadványt aláíró edzőivel
még nem tárgyaltak az uszodahasználati fel-
tételekről. 

A tények önmagukért beszélnek.  
VajdaGyörgy
helyitanácsos

Miután hosszú évekig romos állapotban, kihaszná-
latlanul állt a Május 1. strand, tavaly nyáron végre
megtörtént a várva várt előrelépés, elkezdődött az
olimpiai méretű medence építése, amit az Országos
Beruházási Társaság finanszíroz. A terület a Maros
Sportklubhoz tartozik, a munkálatok idejére átadták
az Országos Beruházási Társaságnak. Pop Iuliu Cos-
min, a Maros Sportklub igazgatója szerint mintegy
nyolcvan százalékban készült el eddig a nagylélegzetű
beruházás, a kivitelező nagyon jó ütemben halad a
munkával, és még mielőtt az időjárás kedvezőtlenné
válik, be szeretnék fejezni a külső munkálatokat. Mint
mondta, a határidő, ameddig az uszoda el kellene ké-
szüljön, idén december, viszont egy szerződésaláírás
még hátravan, amennyiben erre sor kerül még szep-
temberben, elképzelhető, hogy tudják tartani a határ-
időt, amennyiben azonban átcsúszik októberre, akkor
valószínűleg januárra tolódik az átadás. Az impozáns,
üvegablakokkal ellátott sportlétesítményben két me-
dence lesz, egy 50x25 méteres olimpiai méretű, vala-
mint egy kisebb, 25 méter hosszú, edzésekre
alkalmas, ugyanakkor egy nyolcszáz férőhelyes lelá-
tót is kialakítanak. A többszintes épületben adminiszt-
ratív irodahelyiségek, öltözők és szauna is helyet kap
majd. 

A városnak óriási szüksége van egy ilyen létesít-
ményre, a sportolók, valamint az úszóedzők nagyon
várják már, hogy használatba vehessék a korszerű
épületet, hiszen májusban a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal lebontatta a víkendtelepi sátortetős
szerkezetet az olimpiai méretű medence fölül. Ez a
lépés heves felháborodást keltett a városlakók, de el-
sősorban az edzők, sportolók és a szülők körében, hi-
szen a fedett medencében a járványhelyzet beálltáig
naponta mintegy félezer gyermek tanult úszni, illetve
folyamatosan edzések voltak. 

Akkor a polgármesteri hivatal biztosította az edző-

ket arról, hogy a nyári idényben a sportklubok rendel-
kezésére bocsátják a kifedett olimpiai méretű meden-
cét, ám arra a kérdésükre, hogy az ősz beköszöntekor,
amikor az időjárás már nem teszi lehetővé a szabad-
téri edzést és az úszásoktatást, használhatják-e a Mir-
cea Birău fedett városi uszodát, nem kaptak konkrét
választ. A nyáron, miután kezdték feloldani a járvány-
helyzet szülte korlátozásokat, a sportolók, edzők több-
kevesebb sikerrel igyekeztek megoldásokat találni,
akadtak edzők, akik vidéki strandokon tartották meg
az úszótanfolyamokat, ám amint az időjárás hűvö-
sebbre fordult, ez a megoldás már nem bizonyult jár-
ható útnak. Hegedűs Krisztina, a Torpi MS sportklub
edzője lapunk érdeklődésére elmondta, a nyáron a
szinkronúszó lányokkal edztek a víkendi medencé-
ben, szeptember elejétől pedig heti két alkalommal az
orvosi egyetem, hetente egyszer pedig az egyik ma-
rosvásárhelyi szálloda medencéjét veszik igénybe.
Mint mondta, a szülőknek kétszer annyiba kerül az,
ha az edzők magánuszodákban vagy szállodák me-
dencéiben tartják az úszásoktatást, ugyanis a belépő
jóval drágább, mint a víkendi ballonban alkalmazott
díjszabások. Az edző ugyanakkor nehezményezte,
hogy miután több sportklub is kérte a város vezetősé-
gét, engedjék meg nekik, hogy használhassák a Mir-
cea Birău városi uszodát, a napokban derült ki, hogy
az illetékesek csupán három klubot értesítettek arról,
hogy használhatják a több hónap után végre megnyi-
tott létesítményt, a többieknek még csak nem is szól-
tak róla. 

A Május 1. strand helyén épülő uszoda kapcsán az
edző megjegyezte, nagyon várják már, hogy megnyis-
son, a sportolók számára kiváló lesz edzésekre, azon-
ban a kisebb gyerekek úszásoktatására kevésbé lesz
alkalmas a medencék mélysége miatt. Szüksége lett
volna a városnak a víkendi ballonra is, hiszen a gye-
rekek számára ott adottak voltak a feltételek az úszó-
tanfolyamokhoz.  

Ma JUSZTINA és PÁL,
holnap ADALBERT napja.
ADALBERT: germán eredetű, jelen-
tése: nemes fény vagy fénylő nemesség.

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. szeptember 25.

1 EUR 4,8750
1 USD 4,1874

100 HUF 1,3430
1 g ARANY 251,0994

IDŐJÁRÁS
Felhőátvonulások
Hőmérséklet:
max.240C
min.100C

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)
26.,szombat

A Nap kel
7 óra 15 perckor, 

lenyugszik 
19 óra 11 perckor. 
Az év 270. napja, 
hátravan 96 nap.
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Pontosítás medenceügyben 

Közel a befejezéshez
az olimpiai méretű medence

Maros Megyei Tanács

HIRDETÉS
A MAROS MEGYEI TANÁCS mint a 2020–2025-ös idő-
szakra vonatkozó Maros megyei hulladékgazdálko-
dási terv birtokosa értesíti az érdekelteket, hogy a
2020. 09. 22-én a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség székhelyén megtartott speciális bizottsági
ülésen az a döntés született, hogy a terv elfogadásához
szükséges környezetvédelmi hatástanulmányt készí-
teni. A tervet alá fogják vetni a környezetvédelmi
véleményezéssel való elfogadási eljárásnak.
A dokumentáció, amely a döntés alapjául szolgált, ta-
nulmányozható a http://apmms.anpm.ro weboldalon
és a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Ma-
rosvásárhely, Hídvég utca 10. szám alatti székhelyén
hétfőnként 9-15, keddtől péntekig 9-12 óra között.
Az érdekeltek megjegyzéseiket a besorolási szakasz
okán hozott döntés újraértékelésének érdekében el-
küldhetik postán a Maros Megyei Környezetvédelmi
Ügynökség Marosvásárhely, Hídvég utca 10. sz. címére
vagy az office@apmms.anpm.ro elektronikus címre a
közlemény közzétételének dátumától 10 naptári
napon belül.



Könyvet hozott a posta, Szávai Géza legújabb regé-
nyét*, a Pont Kiadó gondozásában megjelent Cérnapó-
rázt. Nem csak újdonsága késztet a gyors reagálásra, a
szerzőt érintő más fontos aktualitások is sürgették a ki-
adói esemény jelzését. Az például, hogy a 70. évét de-
cemberben töltő írót nemrég Illyés Gyula-díjjal tüntette
ki a Magyar Művészeti Akadémia. Az elismerést, amint
a méltatásban hangsúlyozták, a rendszerváltozás utáni
Magyarország válsághelyzeteinek elemzőjeként, a világ-
regény műfaji kísérlet megteremtőjeként érdemelte ki.
Mi, erdélyiek persze szívesen kiegészítenénk azzal, hogy
az itteni magyarság, a székelység krónikásaként is kijár-
hat neki a díj. Erdélyiségét különben így vagy úgy ki is
emeli Szávai, valahányszor megszólaltatják a médiában.
Díjazása miatt az utóbbi napokban többen is kértek tőle
interjút. Maradjunk azonban a regénynél, a beszélgeté-
sekben általában ez kerül előtérbe. Az október közepén
sorra kerülő Margó Irodalmi Fesztiválon is erről kérde-
zik majd a budapesti Várkert Bazár Kisszínpadán. A ren-
dezvény beharangozójában ezt írják róla: 

„Szávai a változatosság igézetében írja regényeit.
Minden elbeszélt történettel mintha újabb műfajt pró-
bálna ki. A szerző Állatok, nők, gyerekek című új soro-
zatába illeszkedő regény, a Cérnapóráz egyik ’hőse’ a
Totya nevű kutya. A rövid életű tacskó körül örvénylő
történetek szálain gyerekek, nők ’és más kiszolgáltatot-
tak’ egymást keresztező – és meghatározó – életútjai tá-
rulnak elénk. Felkavaró, amit a tízesztendős fiúnak,
Kotzka Lajoskának el kell viselnie. Az is, amit a meg-
rettent gyerek kétségbeesése okoz. A különös múltú pszi-
chológiaprofesszor, a nőiségével furán tündöklő feleség,
a disszidáló kiskatona, egyszóval a regény minden sze-
replője kitartóan, szenvedélyesen, gyakran kétségbeeset-
ten figyel: magára, másra, mindenre, hiszen tudni

akarják, kitől-mitől függ életük alakulása… E törekvés-
ben még az is fontos lehet, hogy ’mi van a kutya fejé-
ben’.

Ez, hogy vajon a kutya mire gondol, gyakran felmerül
az ebtartókban, akik meggyőződéssel hajtogatják, olyan
okos ez az állat, éppen csak hogy meg nem szólal. Totya
sem beszél, de gondolatait szinte olvasni lehet. Jó kutya,
okos kutya, a regény főhősének is tekinthető, pláne,
hogy mindegyre felvetődik a többi szereplőben s az ol-
vasókban is, vajon ki kit vezet pórázon. Áldozatnak, tra-
gikus hősnek is vélhetnők, ha nem állna a rossz oldalon,
ha nem lenne a belügyes vallatótiszt kedvence, de erről
egyébként ő nem tehet. Mint ahogy a regény többi alakja
sem egyértelmű ura, alakítója a maga sorsának. Rövid
utalások, belső monológok tisztáznak sok mindent a tör-
ténetben, amely a XX. század ötvenes éveinek elejét ele-
veníti fel, de évtizedekkel korábbi és későbbi
időszakokban is elhelyezi a ’játszó személyeket’. Ke-
gyetlen, nehéz korszak volt az (lényegében melyik nem
olyan?), filozofálgatás is jócskán van benne, mégis len-
dületes, olvastatja magát a másfél száz oldalnyi regény.
És a humort se nélkülözi, ami Szávai írásművészetének
egyik dicsérendő jellegzetessége. Ahogy egyik elemzője,
Fekete József írja, Szávai olyan író, akinél ’az emberi
megkeseredés humorban oldódik fel’. Ugyanő jelenti ki
azt is, hogy ’Szávai Géza a történetszövés nagymestere’,
akinek ’olyan mesélőkéje van, hogy egyetlen motívum
kibontása során akár egy egész évszázadot bebarangol’.”
Egyetérthetünk vele. Sok minden lejátszódik a robogó
katonai dzsipben, megannyi fura dolog megtörténhet
száguldása előtt meg után is. Miközben itt vagy ott köny-
nyen elszakadhat a cérna. De ezt már nem részletezem.
Arra viszont felhívom a figyelmet, hogy mielőtt belemé-
lyednének a regénybe, olvassák át a két első oldalt, tá-
jolják be magukat a kötetet nyitó világ(regény)

SZERKESZTETTE:
NAGYMIKLÓSKUND

1455.sz., 2020. szeptember 26.

Szepessy Béla Faludy-llusztrációja

Nagy Miklós Kund

Faludy György 

A Japán kávéház
A kávéház a múltból halványsárgán s opálan
foszforeszkál. Ott ültünk Nagy Lajossal, Godával,
Gosztonyival, Józseffel satöbbi. Velem szemben
Petneházy Áriel, plátónikus szerelmem
vagy négy hétig. Hogy mi lett vele? Ne kérdezd tőlem.
Öt évtizede ennek. Elúszott az időben.

Kaczér bácsi, szerkesztő, nagykabátban, zsebében
egy huszassal, a WC-ajtónál állt szerényen.
Lökdösték. De hát nem volt kávét rendelni pénze:
húsz pengőjét, a versért, Attilának ígérte.
Lábujjhegyen néhányszor mellénk jött, de nem nézett
a kéziratba: – „Tudom” – súgta –, „gyönyörű szép lesz.”

A márványon, előttünk, tíz pohár víz. Alattunk,
úgy éreztük, nincs semmi. Vitáztunk és hallgattunk.
Forgács, kit Aix-ben ölt meg a Gestapo, azt mondta:
„Ne sírjatok. Jobb kor jön.” Mire Nagy Lajos: – „Kontra.”

Ifjúság, költőtársak, a kávéház, az asztal –
viszem mindet emléknek a Semmibe magammal.
Attila lejegyezte gyorsan a végső rímet.
Szürke világ volt. Miért látom ma rózsaszínnek?

*110 éve, 1910. szeptember 22-én született a költő. Elhunyt
2006. szeptember 1-jén.

*Szávai Géza: Cérnapóráz. Állatok, nők, gyerekek, Pont Kiadó, Budapest, 2020   

(Folytatás az 5. oldalon)

Ki van a póráz végén?



Hódít a Kutizöld
Ötvenkét perces film készült Kuti Dénes-

ről és művészetéről. A Magyar Művészeti
Akadémia Szovátán élő, alkotó tagját bemu-
tató alkotás hatperces előzetesét már sokan
láthatták a világhálón. A teljes produkciót a
tervek szerint még az idén sugározza majd a
Duna TV. Gödöllőn a szeptember 11-13. kö-
zött megrendezett Kárpát-medencei
Filmszemlén már láthatták az érdeklődők.
Sáfrány József rendező munkája sikeresnek
bizonyult. A zsűri az ő Kutizöld című filmjét
is díjazta a Vidéki élet, hagyományok kate-
góriájában. Soha ennyi nevezés nem volt a
Kárpát-medencei szemlén, mint az idén, 124,
annál nagyobb tehát az elismerés súlya. A
film operatőre Karácsony Sándor. 

A rendező Sáfrány József magáról így
nyilatkozott a médiának: „Rendszeresen
foglalkozom a határon túli magyar értékek
bemutatásával. Tudományos kutatóexpedí-
ciók filmes kísérője voltam több ízben.
Történelmi ismeretterjesztő filmeket, film-
sorozatokat is készítettem, elsősorban a
magyarországi védett értékekről, a magyar
vasutak történetéről, Afrikáról, valamint a

világot bejáró, fölfedező, elsősorban ma-
gyar kutatókról, az ő nyomukat követve.

Az elmúlt években a Magyar Művészeti
Akadémia számára készítettem művészport-
rékat”.

A díjazott alkotásról ezt vallotta: „Kuti
Dénes festőművész teljes festészetét a zöld
szín határozza meg. Egyszer egy kritikusa azt
írta róla, hogy a szín, amit ő használ, egy spe-
ciális zöld, a ’Kutizöld’. Képeit minden eset-
ben a természet ihleti, teljes művészetét a
természet határozza meg. Persze mindezt
Kuti-módra, egy kicsit kifordítva. Kuti Dénes
azon nagyon kevés erdélyi magyar művészek
közé tartozik, akik meg tudnak élni a művé-
szetükből, anélkül, hogy egy fikarcnyit is fel-
adnának magukból. Boldog ember”.

Jól választott Sáfrány. Nemcsak a festmé-
nyek tájjal egybevethető szépségei, különle-
gessége, nem csupán Szováta, a Sóvidék és
Marosvásárhely környéke, a festő színeinek
egyedi jellege teszi emlékezetessé a filmet,
Kuti Dénes szuggesztív egyénisége, riporta-
lanyi rátermettsége is nagymértékben előse-
gíthette a sikert. Gratuláció mindhármuknak!

Rejtelmek, ha zengenek
Akárhányszor keresünk fel egy műtermet,

mindig találhatunk olyasmit, amit korábban
nem vettünk észre. Még a gyakran megfi-
gyelt műtárgyak, anyagok, eszközök is kínál-
hatnak meglepetést. Elég az is, ha másképp
esnek a fények, máshogy vetülnek az árnyé-
kok, mint a legutóbbi látogatásunkkor, máris
új értelmet nyer a látvány. A véletlen is segít
néha, hogy belelássunk olyasmit is a műbe,
amire a művész talán nem is gondolt, de két
vagy több egymás mellé került munka addig
nem evidens összhatással többletüzenetet
közvetíthet. Hosszasan eljátszhatnánk a mű-
alkotások különös természetével, el-elhal-
kuló vagy felerősödő rejtelmeivel.
Gyarmathy János szobraival, kisplasztikái-
val hatványozottan így járhatunk a marosvá-

sárhelyi várban levő műtermében. Folyama-
tosan dolgozik, mindegyre újabb műveket
kell elhelyeznie az aránylag szűkre szabott
térben. Akárhogy próbálom fotózni az újdon-
ságait, szinte minden alkalommal bekerül a
látókörbe valami más is. Együtt egész törté-
neteket, lehetséges kapcsolatrendszereket
sejtetnek. Nem beszélve a falra kivetülő
fény-árnyék játékról, ami külön csapongásra
készteti a szemlélődő képzeletét. Ilyesmit ér-
zékeltet mai felvételem is, amelyen az új
bronzszobor olyasmit sugall, hogy a szó, a
toll veszélyes fegyver, nagy baj lehet abból,
ha illetéktelenek kerülnek az útjába. És még
az sem tudható biztosan, ki vagy mi áll a hát-
térben. Beszédes a látvány, érdemes tovább-
gondolni. (nk)  

…egy előadás hazaér, hatványozott a katarzis
esélye. Ez szeptember 23-án Marosvásárhe-
lyen, a Spectrum Színház bemutatóján is be-
bizonyosodott. Bogdán Zsolt totális egyéni
produkciója megannyi katartikus pillanattal
ajándékozta meg a vásárhelyi közönséget,
miközben olykor a nevetéstől is megcsillant
a maszkok fölött a könny. A Kolozsvári Ál-
lami Magyar Színház közkedvelt és mindig

szeretettel fogadott egyénisége, a Kiváló Mű-
vész cím birtokosa a Gyulai Várszínházban
tartott premier, majd a Kolozsvári Magyar
Napokon joggal ünnepelt fellépése után ele-
venítette föl Bartis Attila történeteit a Maros
Művészegyüttes kövesdombi előadótermé-
ben. Akárha ide született volna az Amikor
című est, olyan természetes otthonossággal
keltette életre, népesítette, építette be, terjesz-

tette ki különös szereplőkkel,
kellékekkel, színekkel, fé-
nyekkel, zenével, hangokkal
a színpadot a művész, aki ez-
úttal nemcsak színészként re-
mekelt, a rendezést, a díszlet-
és jelmeztervezést is magára
vállalta. A szöveget is maga
válogatta, szerkesztette kerek
egésszé a gyermekkorát Ma-
rosvásárhelyen töltött, íróvá
már Budapesten vált szerző
írásaiból. A József Attila- és
Márai Sándor-díjas Bartis At-
tila Tizenegy novella című kö-
tetéből ötöt választott ki,
azokat, amelyeknek kétségte-
len a vásárhelyisége. Bogdán
a Károly, az Engelhard, a Bo-
humil, A város és az Úristen,
valamint A magyar nyelv
rövid története hőseivel, a fo-
tográfus író egójával, illetve a
helyszínekkel, helyzetekkel
azonosulva, bravúros szemé-
lyiség- és alakváltásokkal,
rengeteg szellemes ötlettel,
játékelemmel idézte meg e
zaklatott sorsú város utóbbi
évszázadát, az impérium- és
rendszerváltások, a diktatúra
és egyebek során kikénysze-

rített hanyatlásának folyamatát és következ-
ményeit, lakóinak hangulatgörbéit, a veszte-
ségeket, amelyek egyaránt érintették, érintik
az ittmaradottakat és azokat, akik eltávoztak.
Marosvásárhelyi a történetlánc, a teremben
olyanok is ültek, akik a novellák szereplőinek
„modelljeit” is ismerhették, a történések szín-
helyein gyakorta megfordultak, azok légkö-
rébe is bele tudják képzelni magukat, és maga
a játszó személy is belekóstolhatott diák-, il-
letve színészjelölt korában, de nem kizáróla-
gosan helyhez kötött a színjáték. A
problematika, amit ez a keserédes, szóki-
mondó, groteszk beütéseiben is nosztalgikus
előadás felvet, az egész erdélyi magyarság
fájdalmait képviseli, mindenkinek megvan a
saját „vásárhelyisége”, az anyaországiaknak
is. 

A színész, aki a versmondás terén is szá-

mos alkalommal felmutatta kiválóságát, most
azt is bizonyítja, hogy a jól mondható, szikár-
ságában is veretes prózai szöveg is sikeresen
átültethető a színpad nyelvére, hatásában fel-
erősíthető különféle köznapi anyagok, tár-
gyak, eszközök, agyag, faágak, nád, papír,
rongyok, ócska bútorok, fotók és nagy adag
fantázia, empátia, meg jól átgondolt és kivi-
telezett gesztusrendszer bevetésével. Bogdán
Zsolt mintegy hat éve érlelte magában e sok
energiát emésztő előadás gondolatát, kivite-
lezésének módozatait. Jó, hogy kitartott mel-
lette. Most alaposabban megtapasztalhatta a
rendezői feladatok nyújtotta kihívásokat is.
Feltételezhető, hogy ilyen vonatkozásban is
lesz a pályáján folytatás. Az Amikor sikere
ebben is megerősítheti. A következő köves-
dombi előadásra szeptember 29-én kerül sor.
(N.M.K.)

Amikor…

Fotó: Barabási Attila Csaba

Támogatók:
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Gonddal, bajjal telített napjainkban lélek-
simogató felüdülés egy ilyen nosztalgiákat
ébresztő, derűs, békés kiállítás. A marosvá-
sárhelyi Bernády Házban nyílt meg a múlt
héten Sajgó Ilona válogatott textíliáit, festmé-
nyeit társító művekkel, „A képzőművészet
varázslata folytatódik…” mottóval. Igen, a
művésznő varázslatként éli meg az alkotó-
munkát, és akként is kínálja műveit a közön-
ségnek. A visszajelzések szerint a nézők úgy
is fogadják a szőnyegek és akrilképek meg-
idézte színes, mesés látványvilágot, engedik
bevonni magukat a varázslatba. Legutóbbi
tárlatán is ez volt a kulcsszó, ami szinte ma-
gától értetődő, hiszen Sajgó Ilona művésze-
tének ihletforrása, tematikája, alkotásainak
összetevői, éltető elemei, lelki rugói, szándé-
kai a művészeti pályára állása óta nem sokat
változtak. Persze a múló idő és a sors hozta
változásokhoz igazodva, az új
meg újabb élettapasztalatok bir-
tokában kiteljesedtek, művészi
eszköztára gazdagodott, munkás-
ságában erőteljesebbé vált a mű-
faji kettősség. Mióta elsősorban
a művészetre koncentrálhat, al-
kotói napirendjében aligha van-
nak üresjáratok. Régebb a
szövőszék vonzotta ellenállhatat-
lanul, egy ideje, ha nem a textil-
kollázsai anyagát gyűjti, rendezi,
alakítja vizuális üzenetté, akkor
fest, és fordítva, meleg, otthonos
tónusokkal, harmonikus érzelmi
töltettel dúsítva mindazt, amit
műveivel önmagából, önmagáról
tudatosítani szeretne. A szülő-
föld, a gyergyói tájak és em-
berek, szülőhelye, Gyergyóalfalu
iránti ragaszkodása, szoros kötő-
dése a gyökerekhez, az elődök
értékeihez, hitéhez, kitartó csa-
ládközpontúsága, női, anyai érzé-
kenysége, fogékonysága a
humánum megannyi biztató
megnyilatkozására gazdagon
visszatükröződik korábbi mű-
vein, nyilván ezen a kiállításon
is. 

Kerek évforduló, 70. születésnap, közel fél
évszázados életmű az apropója a tárlatnak, a
bemutatott művek viszont az utóbbi pár
évben születtek, 2016-ban készült a legré-
gebbi, az Ikarusz című jelképes faliszőnyeg.
Sok az olyan kollázs, amellyel eddig még
nem találkozhattak a tárlatlátogatók. De
mindaz rajtuk, bennük van, jól érzékelhetőn
és értelmezhetőn felfedezhető, amit Sajgó
művészetéről a fentebbiekben általánosítva
kijelentettünk. Mai dinamizmus, jelenkori rit-
musok és életszemlélet, fiatalos vitalitás és
hangulatváltások köntösében. Húsz fényben
táncoló textilkollázs, velük líraian rezonáló
16 akrilfestmény dialogizál a három terem-
ben. Érezni a belőlük áradó jótékony kisugár-
zást. Valószínű, hogy sok nézőben az
ötletgazdagság vált ki elismerést. Az, aho-
gyan az emberivé váló, érzelem- és gondolat-

hordozóvá nemesülő kollázsok
összetevőit felkutatja, kiválo-
gatja, metamorfózisukat megál-
modja, kimódolja, színvilágukat
kikerekíti, összehangolja és így
tovább. Régi padlások, lomtá-
rak, ruhalerakatok, turkálók,
szövőgyári selejtezőrészlegek,
használaton kívüli családi ruha-
tárak, kiszuperált népművészeti
termékek, levitézlett divatcikk-
gyűjtemények rejthetik a textil-
művész számára fontos
„kincseket”. Ha kell, a mű-
vésznő a saját blúzát, ruháját is
kész feláldozni, összevágni, va-
lamelyik régebbi szőttesét beé-
píteni az új kompozícióba.
Kincsesládája sohasem ürülhet
ki egészen, az a jó, ha minél
több mintázatból, anyagból, ár-
nyalatból válogathatja ki a sző-
nyegre leginkább illőt, új
minőséggel, megújult értelem-
mel ruházva fel azt. Változatos
szőttesek, szövetek, vásznak,
bársonyok, brokátok, egyéb kel-
mék, varrottasok, csipkék, hím-
zések, zsinórok, rojtok, bojtok,
csomózások és még ki tudja mik
állnak össze beszédes életfákká,
Madonnákká, tündérekké, me-
seszereplőkké, mitikus ala-
kokká, mutatós modellekké,
kecses táncosokká, gyermek- és
ifjúkori emlékképekké. Mind-
ezek vagy ezekhez hasonlók
festői változatban is megjelen-
nek, felsejlenek, persze csak a
szimbolika és az élménytár azo-
nos, a festményeken minden ol-
dottabb, álomszerűbb, több a titok, az utalás,
belsőbb emlékrétegeket is megmozgat, felé-
leszt a transzparencia. Érdemes kipróbálni,
kiben mit mozgósít ez a válogatás. Minden

évszak kedvelői rátalálhatnak a maguk ked-
venc színeire, és mindenki úgy érezheti, hogy
a kiállítás ablakot nyit a saját emlékeikre is.
Tíz napig még látogatható a tárlat. (N.M.K.)    

„térképen”. Annyira fontos ez a szerzőnek,
hogy minden kötetéhez szeretné mellékelni.
Idézzünk belőle:

„…az eurázsiai kontinens közepén elte-
rülő Transzilvánia országot nem lehetett
csupán egyetlen nép nevével megnevezni,
hiszen itt évezrede élnek együtt magyarok,
németek, románok. Európát, a kontinense-
ket, a Földünket sem nép- vagy országnév
nevezi meg. Lehet tehát nagyobb léptékű,
természetszerűen tágas az emberi közérzet.
Közérzetileg illeszkedhetünk a soknépű
Földhöz, életünk – tehát történeteink! – tá-
gabb kereteihez.” Oldottabb fogalmazásban
pár napja a Molnár Juditnak adott interjúban
szándékairól így vallott: „Ez a gondolatsor
azért is foglalkoztatott engem kölyökkorom
óta, mert én magyar gyereknek születtem,
székelyként a Székelyföldre, éppen az
1950-es Románia kellős közepére… Na, ezt
magyarázd el, Géza, a világnak! Hogy mi a
te helyed a világban? Igen gyakran kénysze-
rülök magyarázkodásra, amikor például a

Székely Jeruzsálem című könyvem (Esszé-
regény az identitásról) idegen nyelvű meg-
jelenései kapcsán erről külföldön
kérdezgetnek. Ilyenkor kell emlékeztetnem
a hallgatóságot piciny, de ’soknépű’ Föl-
dünk szerencsés formájára: egy gömb felü-
letén élünk, melynek nincs közepe, mert
gömbfelületen ez legfeljebb tetszőlegesen
választható. Tehát a Föld bármelyik pontjá-
ról nézve áttekinthető és elmesélhető a
világ. – Ezért (is) írhattam a regényeim fölé:
világregények.” És ennek a világnak a bá-
róivadék Lajoska és megbélyegzett, meg-
hurcolt családja éppúgy része, mint a
fondorlatos dr. Kupper ÁVH-s százados és
könyörtelen exfelesége, illetve a sofőrködő
kiskatona, Elek András és jövendőbelije,
vagy az első részben premier plánba került
kalocsai fogvatartott, Simon Rozália meg
még többen mások, de mindenekelőtt Totya,
az örökre elnémított, szótlanul is beszédes,
a gazdájához póráztalanul is tökéletesen
hozzáidomult, bölcs és nehézkes, rövid lábú
kutya. 

(Folytatás a 3. oldalról)

Ki van a póráz végén?

Sajgó Ilona kincsesládája
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Arra az időre, amikor nem vezet, az őrve-
zetőnek nincs külön parancsa. „Készenléti
várakozás a századosra.” Ezalatt nézeget-
hetné a térképet, egész vidékeket tanulhatna
be, mint az intelligens százados. De az fel-
kelthetné bárkinek a gyanakvását. Elek And-
rás nem szeret „készenlétben várakozni”. Ha
lassabban vezetne, és az útjuk tovább tar-
tana, akkor rövidebb lenne ugyan a százados
„operatív ideje”, és az őrvezető várakozási
ideje is. De amíg az autóban várakozva ücsö-
rög, akkor is a száguldás jár az eszében.

Sohasem fordítva.
Hát meghajszolja a dzsipet, ahogyan csak

a jármű, az út, az utasok bírják.

Bírják? Élvezik! Az őrvezető is, a száza-
dos is.

Mondjuk, a Totya, az rejtély.

És ebben a száguldásban felfokozódik a
bizalom. Bajtársának nem merné nevezni az
őrvezető a századost, de jólesik érezni, hogy
a sebességgel együtt növekedik köztük a bi-
zalom.

A százados nem fél attól, hogy a vadul
száguldó, túlhajszolt dzsip felborul. A sebes-
ségtől mind szilajabb jókedvében elvigyoro-
dik. „Fejre állunk?” Gyorsan elnyomja a
vigyort, nehogy az őrvezető helytelenül ér-
telmezze. „Hát akkor majd fejen állunk.
Talán ez az állás állana helyesen nekünk. Mi-
minek mindenképpen. Fejre állna, és beállna
Északnak!”

– Így kell ezt, katona! Vegye csak egye-
nesbe a labirintusokat!

Az őrvezető nem jelentette, hogy „értet-
tem”. Mert nem értette, csak sejtette, hogy
mit mond a százados. Amikor azt mondja
neki, hogy „katona”, akkor nem őt szólítja,
hanem csak úgy beszél. A levegőbe. A leve-
gőben pedig sok minden elfér, az is, ami nem
egy őrvezetőre tartozik, vélekedett Elek
András.

Egész életében hasonlóképpen vélekedett.
Élete vége felé ezt többször is megállapí-
totta. Elégedett számvetésekben Ellával,
fenn Északon, Svédországban, a világ tete-
jén.

A Mimi pedig már harmincnyolc éves, az
autóban száguldó Kupper Vilmos is har-
minckét éves, ő sem igazán fiatal férfi. A
szűz Totya hároméves. A harmadik éves öreg
katona, a huszonegy éves fiatal Elek András,
ő a csúcs. Vagy éppen csúcs előtt. A névadó
Andris már nagycsoportos óvodás.

És az öntudatos, céltudatos, emancipált
Mimi későn vette észre, hogy a húga kisba-
bája, az Andris, bizony Sztálin elvtárs halála
előtt megszületett. Mert Miminek az egyál-
talán nem céltudatos húga, az Andi, a
„szimpla fehérnép” engedett a „primitív ter-
mészetének”. De ezt – és a kis Andrist is –
már csak Sztálin elvtárs halála után vette
egyáltalán észre a Mimi.

Amikor a négyhetes kiskutyát eléje, a pad-
lóra csapta a férje, és mindjárt a kutya mellé
telepedett a kétéves Andris, és neki a vele
szemben ülőhelyzetbe huppant két kis terem-
tés kegyeit egyszerre kellett keresnie, Mimi
megértette, hogy a Vilmos – éppen mint a
nyomozásai és vallatásai végén az elvben
máris elítélteket kezelte –, igen, ez a tunyá-
nak, öregesen unottnak mutatkozó, de kama-
szosan könyörtelen férfi megrendezett, neki,
a Miminek is!

– Istenem – egy valódi, egy kíméletlen
szembesítést.

– A Totya arcát figyelje!
A százados hirtelen támadt nagylelkűség-

gel felfedett egy titkot. Jutalmazta a veszé-
lyesre fokozott sebességért az őrvezetőt.

– Az orra tövénél. És akkor magát, And-
rás, már nem tudja olyan nagyon becsapni,
bármilyen eszes kutya a Totya.

Az őrvezető, amennyire csak ilyen szágul-
dós vezetés közben ez lehetséges, alaposan
megszemlélte a Totya kövérkés arcát. Pedig
lónak, kutyának pofája van, tehát már azzal

is legyűrte őt a százados elfogultsága, hogy
arcként kezdte számon tartani Totya talányo-
san, filozofikusan bámészkodó képét. És
szinte kifutott belőle – „a fokozott bizalom
pillanatai!” –, „szegény Totya”!, de idejében
visszaszívta.

„Szegény Totya, ha most halnánk meg,
akkor szűzen kellene meghalnia!”

Kupper Vilmos, ahogyan ajzott, felfoko-
zott tudatállapotaiban mindig: elszabadította,
szabadjára engedte „az intelligenciát”, sé-
tálni, szaladgálni, mint hajnalban a Totyát.
Figyelt ugyan az őrvezetőre is, a Totyára is,
közben Mimivel is veszekedett, a színi főis-
kolásoknak tartandó előadását is fogalmazta,
„szóval, már majdnem teljesen” kitárulko-
zott és szétterült az agya. Ha karambolozná-
nak, felborulnának, csakis Mimi állana
helyre. De ő nincs itt.

Mimi és Georg Wilhelm Friedrich Hegel! 
______________________

Az őrvezetőt lenyűgözte a hátuk mögött
lihegve ülő Totya nyugalma. Ha annyira fel-
turbózná Elek András az autót, hogy a sebes-
ségtől szétessen, széthulljon darabjaira, a
Totya akkor is ültében „ülné túl” a széthul-
lást. Az autómaradványok között. A – ha-
lott?, ájult? – százados mellett. Elek András
elhessegette homloka mögül a futó látomást.
Ám az makacsul megmaradt benne, hogy
„ezek” ketten nagyon vékony, láthatatlan
fehér pórázon össze vannak kötve.

De az őrvezető titokban és akár pórázon
is elvezeti egy pasihoz a derék Totyát, még
akkor is, ha ő nem akarná.

Egy százados is csúnyán feldühödhet, ki-
fordulhat magából. De Kupper Vilmos tudja,
viszonylag fiatalon, intenzív moszkvai évei
alatt sikerült megtanítania magának.

„Betanítottad, beidomítottad magadat,
mint egy kutyát, te ócska állat”, sikongta
Mimi elszaporodó veszekedéseik kezdetén.
Sztálin elvtárs halála után egy fél esztendő-
vel szembesült az akkor már harminchetedik
életévében járó Mimi, hogy Sztálin elvtárs
alatt – bizony – sem állt meg az idő. Sztálin
elvtárs alatt szülte meg a húga, Andrea, a kis

Andrást. És élte az életét, és nevelte az And-
rást, akit a Mimi nem is kisbabaként, hanem
– már! – felülő, felálló, totyogó gyerekként
vett észre. Megszerette. „Megirigyelte”, ez
volt Kupper Vilmos diagnózisszerű megál-
lapítása. A kis Andris pesztrálgatása közben
kezdett már nem „céltudatos, felnőtt női-
esen”, hanem csak úgy „szimplán nőiesen”
arra célozgatni, hogy most már ő is szülhetne
gyereket. Kupper Vilmos még azt is árul-
kodó jelnek tekintette, hogy az önmagából
kizökkent Mimi nem olyan szavakat használ,
mint az ifjú, szülő kismamák, akik azt mond-
ják: „kisbabát szülnek”. A Kupper Vilmos
ilyenkor magába zárkózva, elgondolkodva
hallgatott.

Ha Elek András elképzeli – és ezt képzeli
el, „az Istenit” –, hogy nézi a Totyát egy ut-
cácskában, lehetőleg zsákutcában vagy szo-
rosban, ahonnan nem lehet elszaladni, ha ezt
képzeli, minden olyan érthető, természetes.

„Micsoda?!”
„Apává teszel?!”
„Te? Engemet?!”
Kupper Vilmos képtelen volt uralkodni

magán. Amikor a Mimi ennyire és így akart
uralkodni rajta. Akkor ő kitört. Belőle az in-
dulat! Az indulat jajongott belőle. Bármilyen
tökélyre fejlesztett önkontroll, hallgatás, el-
hallgatás mellett is joga van kitörni az indu-
latnak.

Akkor szégyellte, de sok évvel később szí-
vesen emlékezett arra, hogy voltak – igazán
indokolt – indulatai. És az önidomítás is mű-
ködik. Csak keveset üvöltözött, és nem
ütötte meg a Mimit, pedig annyira rávágott
volna a megkergült, önmagából kifordult
asszonyra a kezében lóbált pórázzal. Nyo-
mot hagyott volna. Mint a korbács.

Elek András őrvezető szívesen ült volna
egy széles mezőn, és hosszan elnézte volna
a Totyát. Kíváncsian, barátságosan. Ha Elek
András elképzeli a zárt utcácskába elcsatan-
golt Totyát, az rendben. De képzeletben, ott,
abban a zárt utcácskában azt képzeli, hogy a
Totya kinn a széles pusztán szaladgál egy in-
telligens kan kutya körül.

Szávai Géza

Avagy az Objektum felavatása. A felavatás
és átadás aktusa tömött közrészvét’ közepette
zajlott. Jegyzetünk szerzője Kënxser Zob-
buni, a Muskal Situ című regionális portál
Zerge Toll-díjas riportere. 

„A hétágúan hályogos idő ellenére a hely-
ség apraja-nagyja már kora délelőtt gyüleke-
zik az Objektum előtt. Kíváncsian várják a
leleplezést. A helyi hivatalosságok Hodo-
ronk Tronk vulgármester mellé sorakozva
fogadják a meghívott előkelőségeket, kiknek
élén Murok Birgo Hergeldberg Habárnám
deszenátor feszteleng; Racond Paox Dundi-
bál úr az álomhatalom képviseletében villog-
tatja megszámolhatatlan rendjeleit;
reflektoros képpel mutatja magát Atx Cothar,
a Brumma Rumma Service munkaerő-elköz-
vetítő hálózat dzsipmestere; aztán Eccpecc
Klim Aheets úr, a fellegelhárítás felelőse – a
sajnos, már az első alkalommal, jó négy éve
csütörtököt mondott viharágyú legfőbb pat-
tanyúsa; mellettük ábszolúte ünnepi sportre-
szelékben dr. Hibri Hubri pszichogyúróval
és miszter Csurli Murli főedzővel a Flustura
Flangó bundacsapat mindhárom tagja, teljes
létszámban; aztán pedig  Kiki s a Fiae, az In-
cogk Nyito dugóvállalkozás menedzseri ket-
tőse; majd Mumbaydurr Kámpeckó, a
hangulatbiztosító éberalvógép főtechnikusa;
nemkülönben a derék Cumbájspíl Hadaruc,
a vigaszpóra képviseletében; úgyszintén
Borrikító Ámendó, a  közkártevékenység há-
rítója; a szomszéd településekről a köpcös
köpösdiek és a baráti harákiak; nem utolsó-
sorban a közrühelődés csulándrái és bulánd-
rái, valamint a Merész Hitvallók Csappantyú
Egyesületének különítménye, négyméteres,
tekintélyt parancsoló ördög- és vírusriogató
táblával, amelyen ez áll: APAGE SANITAS!  

Az üdvözlést a kurmányjelölt delegált
Lédi Tálipici Puftáráftá recitálja, remegő
áhítattal, hiszen olyan a született habikusa,
hogy feszten feszt izgulágol, mint az árim-
zsimzsimi rezgenye a csulákovi recsitúrban.
Kiemeli, hogy ő nem egy kiköpött muszáj-

herkulina, mint kirívója, ez a SőtMitöbb Mu-
lejka, a Scarpe Diem Párt kukaszenátinája –
hanem hogy igenis egységben az erő, kétség-
ben az esés, viszont senki sem lehet poliész-
ter a saját pátrikulájában, s éppen ezért
megfeszített erőkkel ápoljuk a hagyo-
mányőrzést mint olyant – mint amilyent. 

Ebben a beszédben tán még Grammári Pe-
dántri tankisassz’ sem találna linkfogásolni
valót!

Válaszbeszédében az lájfmuzinon érkező
dr. Docentír Böndős Buckó Mackensen
mezsgyefőnök a következő nyilatkozatot
teszi: ’Hagymaleves, gyönge tök, felszele-
telve és paradicsommal körítve, földieper és
tejszín. Két narancs, pirítós kenyér vajjal,
tea és tejszín. Krémleves, spárga vajban,
gyümölcssaláta, méz és tejszín. Fejessaláta,
paradicsom és tojás, párolt alma és tejszín.
Két őszibarack, fekete kenyér és vaj, tea. Zel-
ler, fekete kenyér és vaj, sajtfelfújt, kávé.
Lencseleves, franciabab retekkel körítve,
burgonya maga héjában sütve, dió és ma-
zsola vajjal. Ananászszeletek és tejszín, rozs-
keksz, kávé. Vegyes gyümölcs fagylalttal, tea
citrommal.’

Ekkor kap észbe, hogy saját öncégének fo-
gyókúrás étlapját népszerűsíti… Méltóságos
tüsszentéssel legyint, majd az Objektumhoz
közeledik. Az oldalán Búbos Bianka potro-
kollvezető úgy aprít, mint az őshonos gyalog-
kakukk, elhárítva a tülekina Pükk Nögyézsda
mongolicás szivacskodását a csődörméltó-
ságú dr. D BB Mack őfőlomhasága elől.

Az Objektum szélben lengő trikolór zász-
lómadzagját Düzmögi Vörzsike élő szeksz-
dombormű nyújtja át a mezsgyefőnök úrnak.
A lengő lobogó alatt az ollókat a Hodoronk
Tronk vulgármester unokaöccsinája,  Prüny-
nyögő Nyüszlike nyújtja át a multikolór
szalagvágó kiváló előkelőségeknek és elő-
kelő kiválóságoknak. Ezalatt hazafiságos
zümmölményeket zsong a hangulatbiztosító
éberalvógép, kezelője természetesen Mum-
baydurr Kámpeckó Tömegpukkantó-díjas

zörejművész. Felhangzik a Pék szivárvány
porszívózza az eget című autonóm sláger.

Kis időre hívatlan méregképes könyvelő
zavarja a meghitt ünnepet holmi eltolvajolt
karajok és csórt hangulatú virsliszaftos lako-
mák költségelszámolásának követelésével,
de csakhamar bemiccsezik a pufárinját, s az-
után elhallgat. 

Próbálkozik divergenciával egy elfuserált
fotelpatkány műfirkász, azután egy Csukxta
Bukxta nevezetű bankettszónok, visszaköve-
telve párttámogatásra kidobott pénzét, de be-
tuszkolják a mélakövér Kóla Lola mellé a
hangulatbiztosító éberalvógép műszellentyű-
jének bűvkamrájába, ahonnan mindketten
csak másnap hajnalban szivároghatnak elő,
észtveszejtő macskanyöször közepette.

Akik puszpánkodnak, pöckölődnek, azo-
kat kéjbazárba töszik. 

A csomagosztás is a legeurópaibb standar-
dok szerint megy végbe. Ajándékkosár jár
először is a hivatalos előkelőségeknek, az
előkelő hivatalosságoknak. Az ajándékkosa-
rakban pompás virágcsokor leplezésében
főúri pezsgő, szuper konyak és furulyáló
viszki, mesekaviár és kimondhatatlan nevű
készítmények, sütik, gyimilcsek találhatók. 

A köznép között tíz ajándékkosarat sorsol-
nak ki, a sorsolást az országos bonyolítóma-
sinát kezelő Kacabajkáli Kalamaj végzi. A
köznépi kosárban kenyér, kolbász, szalámi,
olaj, cukor, puliszkaliszt és két üveg sör
lapul némi árvácskák alatt.

A demokrácia egyértelmű jele, hogy az
előkelő és a köznépi kosarakon egyaránt ez
a felirat díszeleg: Pásol ná turbinká!

A nép megtapsolja a nyerteseket, az Ob-
jektumot, melynek homlokzatán ugyanaz a
felirat, öles betűkkel: PÁSOL NÁ TUR-
BINKÁ!

Ez lelkesíti a sokaságot. Az Objektum aj-
tajából közebédadagokat osztanak, immár
mindenkinek. A tányérban kolbászos pa-
szulyfőzelék, hozzá nagy karaj házikenyér,
a következő ajtónál pedig frissen csapolt sör
járja, jókora krigliben. 

Így zajlik az Objektum avatóünnepsége,
melyet a továbbiakban nem is zavar semmi.
Ha csak azt a kis epizódot nem számítjuk
hozzá, hogy Lédi Tálipici Puftáráftá kur-
mányjelölt delegált és SőtMitöbb Mulejka, a
Scarpe Diem Párt kukaszenátinája egyszerre

kívánnák használni az Objektum mellékhe-
lyiségét, de az intézményt működtető Düz-
mögi Vörzsike élő szekszdombormű közli
velük, hogy csak az egyik fülke működőké-
pes; mire a két hölgy összekap az elsőségen,
veszekedésük alatt pedig ügyesen beslisszol
Grammári Pedántri tankisassz’, aki csaknem
rögtön kétségbeesett sikoltozással hívja fel
magára a nemzetközfigyelmet:

– Dehát ez: pottyantóóós! – nyivákolja.
Hodoronk Tronk vulgármester és Eccpecc

Klim Aheets, a fellegelhárítás felelőse si-
mítja el a botrányt, mindhárom hölgyet az
Objektum mögé utalva, ahol csak a csalán
okoz csekély csípős érzést a vigyázatlanul
kuporodónak.

A mezei mulatság határtalan mederben
zajlik, az élelmes Düzmögi Vörzsike élő
szekszdombormű szerre adja ki a fülkéket al-
kalmi párocskáknak, gyors járatú élvezetre.
(Így Hodoronk Tronk vulgármester a szesz-
és szekszkasszából fedezheti a választási
költségek tetemes részét.)

Forrásunk szerzője, Kënxser Zobbuni, a
Muskal Situ regionális portál Zerge Toll-
díjas riportere nem hallgatja el, hogy az ele-
jén maga sincs tisztában az Objektum
jelszavának jelentésével. Szerencséjére mel-
lésodródik Grammári Pedántri tankisassz’,
és elmagyarázza, hogy az ő nagyija, bizo-
nyos Czikói Buzsdika még ösmerte bizonyos
Ágh Jánost, közelebi nevén Kránga Jani ta-
nítót, aki történeteket írt, és az egyik meséje
éppen a gonoszakat elnyelő csudatarisznyá-
ról szól. Ha a pásztorlegény azt mondja:
Pásol ná turbinká!, akkor a feneketlen tarisz-
nya menten elnyeli a gonosz embert.

Ezt azonban a nép nem igazi jelentésében
fogja fel, hanem valamiféle hazafias szólam-
nak gondolja, teszi hozzá a Grammári tan-
kisassz’.

Jeles forrásunk azt sem említi, de a bul-
vársajtóból tudjuk, hogy hajnaltájban egy-
másnak ugrott a két rivális választói klán, és
véres macsetepaté zajlott, számos sebesülttel
és letartóztatottal. Borrikító Ámendót, a köz-
kártevékenység hárítóját is elvitték a
rohamosztagosok, akik egyébként mindvé-
gig példásan hordták arcukon a maszkot.

Érdekes módon mindkét tábor ugyanazt a
lozinkát üvöltötte: PÁSOL NÁ TUR-
BINKÁ!

Se té, se tova
Bölöni Domokos sorozata

Pásol ná turbinká!

Cérnapóráz
(részlet)



MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2020. szeptember 24-én kelt
407. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról

A Maros Megyei Tanács elnöke,
tekintettel a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírá-
saira, amely a COVID–19 világjárvány hatásainak megelőzését és leküzdését célzó in-
tézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett
veszélyhelyzeti állapotra, amelyet a 782/2020. sz. kormányhatározattal szeptember
15-től meghosszabbítottak, és amely a veszélyhelyzet idején alkalmazandó intézke-
désekről rendelkezik, amelyek a COVID–19-világjárvány hatásainak a megelőzését és
leküzdését célozzák, 
mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják,
hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt
egészségügyi szabályok betartásával,
tekintettel a 2020. szeptember 27-i választásokat megelőző időszak sajátos jellegére,
amely a politikai pártok és a politikai egységek választási jellegű tevékenységekben
való részvételében áll,
a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57. sz. sürgősségi kormányrendelet
178. cikkelyének (1) bekezdése, 179. cikkelye, alátámasztva a 134. cikkely (1) be-
kezdésének a) pontjával és a 135. cikkelye, valamint a 196. cikkely (1) bekezdése b)
pontjának előírásai alapján

elrendeli:
1. cikkely: (1) Összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, 
(2) Az utólag módosított és kiegészített, 115/26.09.2019. sz. Maros megyei tanácsi
határozattal jóváhagyott, a Maros Megyei Tanács szervezési és működési szabályza-
tának 36. cikkelye (1) bekezdése alapján bevezetett szabálytól eltérően, kéri a dön-
téshozó testület összehívását 2020. szeptember 30-án 13 órára, a Közigazgatási Palota
nagy gyűléstermébe. 
(3) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mel-
lékletben található.
2. cikkely: A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni.
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán,
és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

Péter Ferenc Ellenjegyzi
ELNÖK Paul Cosma

FŐJEGYZŐ

A Maros Megyei Tanács elnöke 2020. 09. 24-i 407. sz. rendeletének melléklete

A Maros Megyei Tanács szeptember 30-i soros ülésének
NAPIRENDTERVEZETE

1. Határozattervezet Maros megye 2020. évi általános költségvetésének kiigazításáról
és egyes költségvetési intézkedések meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 34/2020-as számú határozatának módo-
sításáról, amely a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 2020. évi bevételi és kiadási
költségvetésére, valamint a működtetésre kapott állami támogatásra vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet a marosvásárhelyi Aquaserv Rt. által koncesszióba adott egyes
javak  átutalásáról köztulajdonból magántulajdonba;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet a Dél-erdélyi Villamosenergia-elosztó Társaság által a
„a Gheorghe Marinescu utcában található Maros Megyei Klinikai Kórház területén a
20 kV-os biztonsági fokozat növelése” elnevezésű beruházás megvalósítására vonat-
kozó megállapodásról;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet „a Maros Megyei Sürgősségi Kórház személyzeti öltözőibe szánt
mobilkonténerek ideiglenes elhelyezése” elnevezésű beruházás jóváhagyásáról; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Központi Fejlesztési Régióügynökség és a Maros megye köz-
igazgatási területi egység között partnerségi egyezmény megkötéséről, amely a 153A
és 153 jelzésű, Nagyernye – Nyárádremete – Szováta közötti megyei utak felújítását
célzó beruházás szakdokumentációjának előkészítésére vonatkozik, amelyet a „tá-
mogatás a központi régió szintjén projektek előkészítésére a 2021-2027-as finanszí-
rozási időszakra a következő területeken: városi mobilitás, városi regenerálás,
szórakozóközpontok/turisztikai bázisok (iskolai táborok), turisztikai infrastruktúra és
közszolgáltatások, beleértve a turisztikai potenciállal rendelkező műemlékeket, va-
lamint a megyei érdekű közúti infrastruktúra, beleértve a terelőutakat és/vagy be-
kötőutakat” projekt keretében készítenek elő. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2020. július 30-i 114. sz. határozata 1.
és 2. mellékletének a kiegészítéséről, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak a megyei
közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, fejlesztésében és
finanszírozásában való részvételére vonatkozik;

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság át-
szervezéséről; 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
9. Határozattervezet „a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér melletti E60-as úton
körforgalom kiépítése” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-
gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtérnél a „beavatkozási
munkálatok az Aurel Vlaicu műemléknél” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági
dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
11. Határozattervezet egyes intézkedéseknek a meghozataláról az „esővíz-elvezető
csatorna építése a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér területén” beruházást il-
letően;

Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc
ELNÖK 

ADÁSVÉTEL

KISCICÁKAT ajándékozok. Tel.
0770-546-075. (8968-I)

LAKÁS

ELADÓ 3 szobás tömbházlakás két
fürdőszobával, új tömbházban, a főtér
közelében, IV. emeleten, magánpar-
kolóhellyel zárt udvarban. Tel. 0749-
379-314. (8951-I)

ELADÓ 3 szobás, I. osztályú, föld-
szinti lakás a régi Tudorban. Ára:
69.000 euró, alkudható. Tel. 0771-
486-907. (8969-I)

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN tetőfedést, kisebb javí-
tásokat, szigetelést, külső, belső
munkát vállalunk. Misi. Tel. 0735-288-
473. (8861)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
redőnyöket, szalagfüggönyöket, harmo-
nikaajtókat. Tel. 0265/218-321,
0744-121-714, 0766-214-586. (8974)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Bedő Félix névre szóló
egyetemi igazolványom. Semmisnek
nyilvánítom. (8979)

ELVESZTETTEM Burján Annamária
névre szóló egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (8982)

MEGEMLÉKEZÉS

Köszönjük, hogy éltél és
minket szerettél,

nem haltál meg, csak álmodni

mentél.

Szívünkben itt él emléked

örökre.

Ha látni akarunk, felnézünk az

égre.

A csillagok között utazol

tovább,

ott várj ránk, ha az időnk lejár.

BOGDÁN ILONA halálának 3.

évfordulójára.

Gyermekei: Incze és Ilonka.

(sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudo-

mást Papp Éva kolléganőnk

szeretett ÉDESAPJA halálá-

ról. Vigasztalódást kívánunk a

gyászoló családnak. Emléke

legyen áldott, nyugalma csen-

des! Az Aquaserv vezetősége.

(sz.-I)  

Együttérzésünket és őszinte

részvétünket fejezzük ki Papp

Éva kolléganőnknek szeretett

ÉDESAPJA elvesztése miatt

érzett fájdalmában. Az Aqua-

serv munkaközössége. (sz.-I)
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A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

ÉPÍTKEZÉSI munkát vállalunk, tetőkészítést, cserépforgatást, kerí-
tés-, kapukészítést, kül- és beltéri munkálatokat.  Tel. 0740-933-727.
(8790-I)
TAKARÍTÓCÉG TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz irodák takarítására
hétfőtől péntekig. Munkaprogram 7-15.30 óra között. Részmunkaidő-
sök jelentkezését is várjuk! Tel. 0728-298-421. (p.-I) 
VARRÓNŐKET alkalmazunk fázismunkára, lineáris varrógépre.
Program: hétfőtől péntekig 6.30-15.00 óra között. Tel. 0728-298-421.
(p.-I) 
BÚTORGYÁRTÓCÉG alkalmaz ASZTALOSOKAT (férfiakat) és
gyakorlattal rendelkező NYUGDÍJASOKAT jó fizetéssel. Tel. 0724-
034-016. (65029-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat
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KOBAK KÖNYVESBOLT

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

SZEPTEMBER 27-ÉN 
SZAVAZZuNK
B I Z T O N S Á G B A N ! TARTSUNK EGY MÉTER TÁVOLSÁGOT!

FERTŐTLENíTSüNK! VISELJüNK
MASzKOT!

Könyvbemutató
A Garabontzia Kiadó szeretettel várja a kedves olvasókat szeptember

29-én délután 6 órától a Bernády Házba, Szia Ágnes Álomkergető című
könyvének bemutatójára.

A kötet megrendelhető online a www.garabontzia.eu honlapról, vagy
megvásárolható a Forradalom utca 4. szám alatti könyvesboltban.

Szia Ágnes: „A kötet a
2000–2017 közötti emlékezete-
sebb utazásaimat, nyaralásai-
mat tartalmazza. Úgy
jegyeztem le, ahogyan átéltem
őket, az euforikus elragadta-
tástól az esetleges kellemetlen-
ségekig, mert így igaz, így
hiteles. Számomra hatalmas
örömforrást jelentett mind-
egyik. Ezt az örömöt, az utazás,
a felfedezés izgalmát szeretném
megosztani most Veled is, ked-
ves Olvasó! Ha kedvet érzel
hozzá, gyere velem, álmodj
velem!” 

Szeptember 28-án, hétfőn 17
órakor a Kultúrpalota kistermé-
ben, a Maros Megyei Múzeum,
a Mentor Könyvek Kiadó és a
PRO XXI Alapítvány szervezé-
sében mutatják be a Mentor
Könyvek Kiadónál megjelent
Három Incze, három gól! című
sporttörténeti könyvet. 

Méltatja Cseh Gábor, az ala-
pítvány elnöke. Incze (IV)
Lászlóval, a könyv kezdeménye-
zőjével és anyagi támogatójával
a szerkesztő, Káli Király István
beszélget.


