2020. november 14., szombat
LXXII. évfolyam
261. (20640. sz.)
Ára: 3 lej
(előfizetőknek 1,43 lej)

Több mint nyolcvan
parkolóhely létesül

Megújul a 2-es járóbeteg-rendelő környéke

Nem lesz kötelező
a koronavírus
elleni oltás

Az oltási kampány alapos előkészítést
igényel, mert ez nem egy sima, a családorvos által beadható vakcina lesz,
az oltóanyag ugyanis rendkívül érzékeny a hőmérsékletváltozásra, különleges körülmények között kell tárolni.

____________2.
Nego és Szoboszlai kilőtte a magyar
válogatottat az Eb-re
A magyar labdarúgó-válogatott története során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra.

Októberben fogtak neki a marosvásárhelyi 2-es számú járóbeteg-rendelő körüli tér rendezésének, parkolóhelyeket
alakítanak ki, járdát építenek, rendbe
teszik a zöldövezetet.

Menyhárt Borbála

Köztudott, hogy mind a vizsgálatra érkező
pácienseknek, mind az ott dolgozó személyzetnek régóta gondot jelent, hogy nincs ahol parkolni. Az épület mögötti részen, a sorompóval
lezárt felületen csupán néhány autónyi hely állt
az ott dolgozó orvosok, személyzet rendelkezésére, a páciensek pedig ahol érték, gyakran a

Fotó: Nagy Tibor

járdaszélen, elfoglalva az amúgy is keskeny járdát, vagy nem messze, a patakparton kellett
hagyják a járművet.
Bár a Maros Megyei Tanács tavaly augusztusban jóváhagyta a beruházás gazdasági és műszaki dokumentációját, a munkát csak nemrég,
(Folytatás a 2. oldalon)

____________2.
„Teli a lélek
buborékkal”

Szőcs Géza önmagában kulturális intézmény volt, halálával a legnagyobb
élő magyar költő távozott közülünk –
mondta Orbán János Dénes költő,
prózaíró, irodalomszervező.

____________3.
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A Nap kel
7 óra 23 perckor,
lenyugszik
16 óra 50 perckor.
Az év 319. napja,
hátravan 47 nap.

IDŐJÁRÁS

Részben napos
Hőmérséklet:
max. 8 0C
min. 2 0C

Ma ALIZ,
holnap ALBERT és LIPÓT napja.
ALBERT: a germán Adalbert név német
rövidülése. Az Adalbert elemeinek jelentése: nemes és fényes, híres.
LIPÓT: a germán Leopold magyar
alakváltozata.
VALUTAÁRFOLYAM

BNR – 2020. november 13.

1 EUR

4,8690

100 HUF

1,3685

1 USD

1 g ARANY

ELŐFIZETÉS
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

4,1184

Több mint nyolcvan parkolóhely létesül
(Folytatás az 1. oldalról)

októberben kezdték el. Lukács Katalin, a megyei önkormányzat sajtószóvivője lapunk érdeklődésére elmondta, a munkálatokra szeptemberben kapta meg az
építkezési engedélyt a megyei kórház, októberben
kezdődött el a munka, és december közepéig kell befejezni. A beruházást a Maros Megyei Klinikai Kórház bonyolítja le, a megyei költségvetéséből
finanszírozzák.
A beruházás összértéke héával együtt több mint 1,
7 millió lej.
A sajtószóvivő szerint a terv magában foglalja 84
parkolóhely létesítését, amiből öt mozgáskorlátozot-

tak számára lesz fenntartva, külön parkolóhelyek
lesznek a mentőautóknak.
A parkoló bejáratánál egy automata sorompót szerelnek fel, a bejáratoknál akadálymentesített feljárókat alakítanak ki, hogy a fogyatékkal élők is könnyen
megközelíthessék a rendelőt.
A beruházás részeként a tönkrement, összetöredezett járdarészt korszerűsítik és egy 865 négyzetméter
alapterületű zöldövezetet alakítanak ki, 20 cm
vastag füves talajréteggel, 35 fa- és díszcserje
telepítésével. Mindemellett sor kerül a korszerű
esővíz-elvezető
rendszer
kiépítésére,
a
világítótestek is megújulnak a járóbeteg-rendelő udvarán.

248,9706

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő
hónapra a Népújság szerkesztőségében:
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,
naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.
Tel. 0742-828-647

Az Erdély TV vasárnapi műsoraiban

Kiközösítés, mentőszolgálat
és kórusmozgalom

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Nagy István-díjban részesítette művészi és oktatói munkájának elismeréseként Lőfi Gellértet.
Az erdélyi magyar kórusmozgalomban és a magyar közösség érdekében
kifejtett munkája okán kitüntetett zenetanár lesz a vasárnap 13.30-tól kezdődő Üzenet szeretettel műsor vendége. A délután 5 órától kezdődő Pszichotrillákban a kiközösítés legújabb formájáról, a koronavírus-fertőzésen
átesettek megbélyegzéséről és a betegség megéléséről kérdezi Badics
Petra műsorvezető dr. Kádár Annamária pszichológust. Isteni küldetés az
emberi életek mentése, a mentőszolgálat választása hivatásként. A délután
fél 6-tól kezdődő Hitélet műsorban a kolozsvári SMURD-nál Deák András mentőstiszttel beszélget Balázs Attila műsorvezető.

Sima román siker
Fehéroroszország ellen

Gólgazdag mérkőzésen 5-3-ra legyőzte Románia Fehéroroszországot. A felkészülési mérkőzést szerda este, Ploiești-en rendezték.
Az első félidőben a házigazdák nagy nyomást gyakoroltak vendégeikre, sokszor szereztek labdát az ellenfél térfelén, és négyszer betaláltak riválisuk hálójába. Szünet után eggyel még növelni tudták az
előnyt, mielőtt visszavettek volna a tempóból, a fehéroroszok pedig
rákapcsolhattak. A végéig így három gólt kaptak, közben Lazar kapus
egy büntetőt is hárított. A hazai győzelem azonban pillanatig nem forgott veszélyben.
Románia vasárnap Norvégia ellen játszik a Nemzetek Ligájában.
Felkészülési labdarúgó-mérkőzés: Románia – Fehéroroszország 53 (4-0)
Ploiești, Ilie Oană-stadion, nézők nélkül. Vezette: Kabakov (bolgár).
Gólszerzők: Mitrea (11.), Marin (19 – büntetőből), Nedelcearu (31.,
55.), Puşcaş (44.), illetve Kendis (63.), Bahar (81.), Klimovics (90+2.).
Románia: Lazar – Nedelcearu, Mitrea, Toşca (46. Cristea) – Mogoş
(70. Creţu), Marin (70. Bicfalvi), Nistor, Ganea – Man (58. Băluţă),
Puşcaş (58. Alibec), Tănase (57. Maxim).
Fehéroroszország: Cicikan – Poliakov, Naumov (46. Juzepcsuk),
Bordacsov, Piacsenin – Ebong (62. Sztaszevics), Maevszki (62. Jablonszki), Hacsaturján (70. Klimovics), Bahar – Kendis, Laptev (62.
Szkavis).
Sárga lap: Naumov (19.), Bahar (90+1.), illetve Bicfalvi (70.), Mitrea (75).

Fotó: Nagy Tibor

Nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás

A koronavírus elleni oltás biztosan nem lesz
kötelező sem a gyerekek, sem a felnőttek
számára – jelentette ki csütörtök este az Antena 3 műsorában Alexandru Rafila, Románia
képviselője az Egészségügyi Világszervezetben (WHO).

A professzor információi szerint Romániában e védőoltás elfogadottsága 50 százalék körül van a lakosság körében.
Hozzátette: az általános elfogadottságot nagyon
alapos tájékoztató kampánnyal kell növelni, de hangsúlyozta: az egészségügyi személyzetet és a kockázati
csoportokat be kell oltani.
„Amennyiben az emberek látják, hogy azoknak,
akik megkapták az oltást, nincsenek problémáik, nem
alakult ki mellékhatás, és védetté válnak a betegség
ellen, megjön a bizalmuk, és beoltatják magukat” –
magarázta Rafila.

Kifejtette: az oltási kampány alapos előkészítést
igényel, mert ez nem egy sima, a családorvos által beadható vakcina lesz, az oltóanyag ugyanis rendkívül
érzékeny a hőmérsékletváltozásra, különleges körülmények között kell tárolni.
Egy Romániában elvégzett felmérés szerint a lakosság 38,6 százaléka határozottan elutasítaná, hogy
beoltassa magát koronavírus elleni oltóanyaggal, ha
az most rendelkezésre állna, 30 százaléka azt nyilatkozta, hogy kivárna, amíg meggyőződik arról, hogy
azoknak, akik beoltatták magukat, nem származott
ebből semmilyen problémájuk, 21,8 százalékuk beoltatná magát, 8 százalékuk pedig azt mondta, csak
akkor vállalkozna erre, ha részletes tájékoztatást
kapna.
A kutatást szeptember 25-e és október 16-a között
a Larics Szociológiai Kutatóközpont telefonon végezte egy ezerfős reprezentatív mintán, a hibahatár
plusz-mínusz 3 százalék. (Agerpres)

Nego és Szoboszlai kilőtte
a magyar válogatottat az Eb-re

Szoboszlai Dominik (j2) gólöröme a magyar válogatott második gólja után a Magyarország – Izland labdarúgó-Európa-bajnoki pótselejtező mérkőzésen a Puskás Arénában 2020. november 12-én. Mellette Fiola Attila. Fotó: MTI/Illyés Tibor

A magyar labdarúgó-válogatott története
során negyedszer kijutott az Európa-bajnokságra, mivel a pótselejtező csütörtöki döntőjében a hajrában fordítva 2-1-re legyőzte
az izlandi csapatot a Puskás Arénában.
A találkozón az izlandiak szereztek vezetést a 11. percben, mert Gylfi Sigurdsson
könnyen fogható szabadrúgását Gulácsi
Péter „bevédte”. A 88. percben a csereként
beállt Nego egyenlített, majd az Eb-részvételt érő gólt Szoboszlai Dominik lőtte a
hosszabbításban, a labda a bal kapufáról vágódott a hálóba.
A négy éve nyolcaddöntős magyar válogatott története során először jutott ki kétszer egymás után a kontinensviadalra. A
jövő nyárra halasztott Eb-n a németekkel, a
világbajnok franciákkal és a címvédő portugálokkal szerepel majd azonos csoportban, utóbbi kettővel a Puskás Arénában
csaphat össze.
A magyarok legközelebb vasárnap 21.45
órai kezdettel lépnek pályára, Szerbiát fogadják a Nemzetek Ligájában (TV: M4
Sport).

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND
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Szőcs Géza

A mélyrétegek

(Kilátótorony a föld alatt)

Valaki kertemben járt az éjjel

s rámhagyta szárnyait s az ásót

zápor mossa a föld alatt

az eldőlt s lebontott kilátót.

S az elveszett

angyalcsont váza
ott foszforeszkál

a talajvízben ázva!
A hó az eső álruhája

de meglátja tükrében magát.
Az elásott isten fogsorán
virágok nőnek át meg át.

Illusztrációrészlet Szőcs Géza A sirálybőr cipő című kötetének (Magvető kiadó, Budapest, 1989) borítójáról

Szőcs Géza emlékére

„Teli a lélek buborékkal”

Ma, „november 14-én, szombaton, a piliscsabai
temetőben református szertartás keretében búcsúztatják az életének 67. évében elhunyt Szőcs Géza
Kossuth-díjas erdélyi magyar költőt, korábbi kulturális államtitkárt, Orbán Viktor kormányfő kulturális
főtanácsadóját – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Sajtóiroda kedden. Havasi Bertalan sajtófőnök elmondta: Szőcs Géza tisztelői szombaton 11
és 13 óra között róhatják le kegyeletüket egy szál
virággal vagy koszorúval, majd a 14 órakor kezdődő
gyászszertartás – az érvényben lévő járványügyi
szabályoknak megfelelően – már szűk körben zajlik.
A temetési szertartást a közmédia Duna és M5 tévécsatornája élőben közvetíti”.
Ezen fenti hírrel tette közzé az MTI a marosvásárhelyi születésű örök harcos, meggyőződéses,
nonkonformista, szabad szellem és hatalmas egyéniség temetésének időpontját. Szőcs Gézát, a huszadik-huszonegyedik századi magyar irodalom egyik,
csodagyerekként megismert, legkiválóbb, legzseniálisabb, legújítóbb, legegyedibb költőjét sokan csak
politikusi tevékenysége kapcsán ismerték, holott ez
elenyészik nyelvi és költészeti zsenialitása mellett.
Őstehetségét mindenki – barátai, kedvelői, bírálói
és ellenségei is – elismerte, bátorságához pedig nem
férhetett kétség: a kommunista Romániában egyetlen, hónapokon keresztül megjelenő rendszerellenes
kiadvány, az Ellenpontok című szamizdat kiadása
az ő nevéhez is fűződik, emiatt a Securitate letartóztatta, bántalmazta, de megölni nem merte: az amerikai szenátusban is felszólaltak a védelme
érdekében. Így 1986-ban „csak” kitoloncolták az országból. Gyönyörű és megrázó verseket írt erről az
időszakról („Küszöb alatt az angyaljárás / villog,
mint 3 mázsa foszfor: / teli a lélek buborékkal, /
izzik, fölfénylik, ötször, sokszor; / és az ott ki? //
füstölgő fényképeket tesz be / egy sárga, hetedhét
noteszbe: / körültekintő apád az / útra készen / viszi

magával életét mely / övé még félig / vagy egészen
–” És apád merre? A szabadság angyala átutazik
Kolozsváron, 1982), ám a rendszerváltás után azonnal visszatért, és nem kis szerepet vállalt a romániai
magyarság szellemi, kulturális és politikai életének
újraalkotásában. Halála kapcsán számos irodalmi,
közéleti személyiség szólalt meg, és tette nyilvánvalóvá: e különleges, öntörvényű, és a szó legősibb
értelmében alkotó ember a kultúra és a politikai
szféra megannyi partján elhelyezkedő kortárs tiszteletét kiérdemelte.
Szőcs Géza önmagában kulturális intézmény
volt, halálával a legnagyobb élő magyar költő távozott közülünk – mondta Orbán János Dénes költő,
prózaíró, irodalomszervező az MTI-nek. „Félreismerhetetlen stílusa, merész képzettársításai, játékossága és érzelmessége lenyűgöző volt. Vaskos
könyvet lehetne írni arról is, hogy mennyi emberen
segített. Az 1990-es évek káoszában számos művészt és diákot a szó szoros értelmében a hajléktalanságtól mentett meg. Minket, fiatal erdélyi írókat
fölkarolt, és olyan lehetőségeket biztosított számunkra, hogy azt hittük, álmodunk” – hangsúlyozta
Orbán János Dénes az MTI-nek. Mint kifejtette,
Szőcs Géza volt az Előretolt Helyőrség irodalmi
műhely szellemi atyja és mecénása, és ez a műhely
mára a magyar állami íróakadémiává nőtte ki magát.
„Szőcs Géza hirtelen és váratlan halála nem csupán
űrt hagy maga után, hanem egyenesen irodalomökológiai katasztrófa” – fogalmazott végül Orbán
János Dénes.
Szőcs Géza halálával óriási veszteség érte a magyar szellemi életet – mondta el Elekes Botond, az
Uránia Nemzeti Filmszínház ügyvezető igazgatója,
Szőcs Géza egykori államtitkári kabinetfőnöke az
MTI-nek a Kossuth-, Babérkoszorú és József Attiladíjas költőre, íróra, újságíróra, kultúrpolitikusra
(Folytatás a 4. oldalon)
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emlékezve. „Szőcs Gézával először 1983-ban találkoztam
Kolozsváron, ő akkor az erdélyi magyarságnak már legendás
figurája volt: mindenkit elkápráztatott az a bátorság, amellyel
szembe mert menni a Ceauşescu-diktatúra zsarnokságával.
Az ő belső koordinátarendszere egyszerűen nem volt kompatibilis az akkori rendszer valóságával, a világot akkor is az
igazi géniuszok perspektívájából szemlélte” – emlékezett az
életének 68. évében elhunyt költőre Elekes Botond. Mint
hangsúlyozta, Szőcs Gézát műveltsége, lexikális tudása igazi
reneszánsz emberré tette, aki annak ellenére, hogy megmerítkezett a politikában, mindig a szellem embere maradt. A
kolozsvári felvilágosult protestáns gondolkodás ötszáz éves
hagyományai határozták meg a gondolkodását, identitásának
fundamentuma az volt, hogy ő erdélyi magyar és európai –
emelte ki. „Kevés emberről lehet elmondani, hogy ennyire
nagyvonalúan, nyitott szívvel és segítőkészen figyelte irodalmi pályatársainak a munkásságát. Soha nem volt irigy,
mások írásaiban a szépet, az időtállót kereste” – idézte fel az
Uránia igazgatója. Mint hozzátette, Szőcs Gézára jellemző
volt, hogy „mindegyik oldaltól kapott hideget-meleget”, a hagyományos politikai kategóriákban gondolkodók sosem tudták beskatulyázni, mert nem azokban a toposzokban
gondolkodott, mint a mainstream. Nem hosszú magyarországi
politikai karrierjének fő motivációja a miniszterelnökkel évtizedeken át ápolt, rendíthetetlen barátsága volt, enélkül – az
erdélyi politikában a kilencvenes évek elején szerzett rossz
tapasztalatai után – soha nem kezdett volna bele a kulturális
államtitkári munkába – jegyezte meg Elekes Botond. Elmondása szerint Szőcs Géza az elmúlt tíz évben olyan víziókat fogalmazott meg, amelyekből aztán pragmatikus emberek
valóságot tudtak gyúrni: az általa elképzelt Andrássy negyedből nőtt ki például a Liget Budapest projekt. De elkötelezett
volt a magyar komolyzenei élet szilárd alapokra helyezése
iránt is: államtitkárként, később a miniszterelnök főtanácsadójaként újraformálta és nagyságrendekkel növelte a szimfonikus zenekarok támogatását. Államtitkárként ő volt a
beterjesztője a Magyar Művészeti Akadémia köztestületet
megalapító törvénynek és a 2011. első fél évi soros magyar
EU-elnökség idején „hibátlanul megoldotta a kulturális miniszterek tanácsának elnöklését” egy olyan időszakban, amikor Magyarország óriási össztűz alatt volt az új alaptörvény
és médiatörvény miatt – emlékezett Elekes Botond.
Szőcs Géza kivételes tehetségű költő volt, aki tálentumait
élete során megőrizte, gyarapította, nagy hatású verseskönyvek sokaságában tette közkinccsé – olvasható a Fiatal
Írók Szövetsége (FISZ) Facebook-oldalán közzétett megemlékezésben. „Fájdalommal és megrendült szívvel értesültünk arról, hogy Szőcs Géza Kossuth-díjas költő, a
Magyar PEN Club elnöke csütörtök este elhunyt” – írják. A
megemlékezés szerint „már indulása, majd első kötetei is
valóságos paradigmaváltást jelentettek a romániai magyar
költészetben, mind az idősebb, mind a fiatalabb generációkat inspirálta, hatása korántsem lokális volt csupán, messze
túlterjedt a költői iskolákon, műhelyeken és az országhatárokon”. „Szőcs Géza költészete úgy folytat végeérhetetlen,
„véresen komoly” párbeszédet a sokszálú hagyománnyal,
hogy közben sosem engedi elfelejtetni a líra zavarba ejtő,
(nyelv)játékos, az esetlegességeknek és keresetlen összehangzásoknak is engedő természetét. Pályáját végigkísérte
a felfedezés és kísérletezés öröme, a (költői) nyelv határainak vizsgálata” – írják. „A költő Szőcs Géza mellett nem
felejtkezhetünk meg a mentorról sem, tehetségek felkarolójáról, segítőjéről, az erdélyi magyar irodalmi intézményrendszer egyik jelentős alakítójáról, antikommunista
ellenállóról, polgárjogi aktivistáról, majd szenátorról, később kulturális államtitkárról”. „Vigasztalódást kívánunk
családjának, emlékét és életművét megőrizzük” – olvasható
a FISZ bejegyzésében.

„Teli a lélek buborékkal”

Pályatársai, tisztelői is búcsúztak a múlt hét csütörtökén
elhunyt Szőcs Géza Kossuth- és József Attila-díjas író, költő,
újságírótól, korábbi kultúráért felelős államtitkártól. A Miniszterelnöki Kabinetiroda közleményében mély fájdalommal vett búcsút tőle, aki „a magyar kultúra és irodalom egyik
legmeghatározóbb alakjaként, miniszterelnöki megbízottként, kulturális főtanácsadóként és korábban kultúráért felelős államtitkárként is elszántan segítette a kormány munkáját
a nemzeti kultúra megóvásában és a magyar kultúra népszerűsítésében” – áll a Kormányzati Tájékoztatási Központ által
az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben. Mint a közlemény hangsúlyozza: „Nemzeti üzeneteit, verseit, személyiségét, humorát örökre megőrizzük. Élete és életműve előtt
tisztelettel adózunk. Nyugodjon békében”.
Demeter Szilárd költő, író az általa vezetett Petőfi Irodalmi
Múzeum (PIM) Facebook-oldalán emlékezett Szőcs Gézára.
A posztban felidézte a Babits Mihály tervezett emlékmúzeumába szánt hagyaték sorsát, amely Budapest 1945-ös ostroma során megsemmisült, csupán egy sérült írógép maradt
belőle. „Hát ez most a szimbólumértékű tárgyam, összegör-

Illusztrációrészlet Szőcs Géza Párbaj avagy a huszonharmadik hóhullás
című kötetének borítójáról (Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1979)

bült billentyűkarokkal nem lehet verset írni. De lehetett, a
versek túlélték az eszközt, leváltak a halott szerzőről is, ez
az egyetlen triviális tapasztalati bölcsesség, ami erőt ad. Háború nincs, pszichózis van, küzdünk egy láthatatlanságig parányi vírus ellen. Naponta igazolja vissza, hogy az ember
anyag. De több ennél, többek vagyunk, ez a dolgunk, megmutatni a többletet” – fogalmazott a PIM főigazgatója. Demeter Szilárd bejelentette: kezdeményezi, hogy Szőcs Gézát
rendkívüli eljárásban válasszák meg a Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) posztumusz tagjává.
L. Simon László költő, író, országgyűlési képviselő, a kulturális államtitkári poszton Szőcs Géza utóda a Facebook-oldalán búcsúzott. „25 éve ismertük egymást. Az első
kolozsvári könyvbemutatóm együtt volt az övével” – emlékezett. Mint felidézte: „Máskor a Toldiban ültünk, micsoda
esték voltak azok! Kevés emberrel vitáztam annyit, mint vele,
mégis a kölcsönös tisztelet határozta meg a kapcsolatunkat.
(...) Amikor kértem, mindig adott, mindig segített. Óriási
szellem volt, és remek poéta. Mindig azt hittem, hogy a halála
is olyan lesz, mint az élete: nélkülöz minden hétköznapiságot,
emelkedett lesz, különcökre jellemző. Méltatlanul elbánt vele

Ahogy a csöndes higany
az alvó lázmérőben

Szőcs Géza

Nádszál növekszik benned,
felnő benned egy nádszál.
A tó apad s megárad

s a víz fölött egy harkály

átszáll és újra átszáll

mintha keresne téged,

keresné átszűrt mását,
mérve egy másik élet

s egy más idő folyását.
Álmából olykor-olykor

föl-fölkiált a kácsa

már ahogy ezt ő szokta

már ahogy ez szokása.

A hőmérőben vadkacsa rikoltoz,

a hőmérőben fut a szál,
te aludj el
te aludjál,

tükrében őriz tóapád,

emlékszik rád a nádas

olyankor, mikor alszol

s visszaemlékszik benned
a susogás a nádra

és fény hull vissza onnan

a lomb mögül, a vízből

fűzfákban alvó szádra.

ez az aljas vírus, amit eddig semmibe néztem, de most arcul
csapott engem is, gyógyíthatatlan sebet ejtve. Isten veled,
Géza!” – írta L. Simon László.
Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere szintén
Facebook-oldalán búcsúzott az életének 68. évében elhunyt
költőtől: „Különös ember, hatalmas költő volt Szőcs Géza.
A kortárs erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakjától kell fájó búcsút vennünk. Nyugodjon békében!” – fogalmazott a főpolgármester, aki Szőcs Géza Szíved megnyugszik
majd című versét idézte posztjában.
Erdélyi politikusok emlékeztek Szőcs Géza költőre, újságíróra és politikusra. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Országos Bizottságának tagja, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke az MTI-nek
elmondta, hogy Szőcs Géza „hatalmas személyisége” volt az
erdélyi magyar kultúrának és a közéletnek, akivel az 1990es években találkoztak, amikor a költő politikai szerepet vállalt. Felidézte, hogy ellentmondásos volt Erdélyben a
fogadtatása, amikor visszatért az emigrációból, de a Magyar
Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) és a Reform Tömörülés végig kiállt mellette, sajnálták, amikor többet nem
vállalt politikai szerepet. „Megtisztelő volt vele együtt gondolkodni a politikáról” – mondta Toró, majd hozzátette, hogy
miután ismét elment Erdélyből, végig követte az ottani eseményeket, tartották a kapcsolatot. Felidézte, hogy az első kisebbségi törvénytervezet fűződik az ő nevéhez, és szerepe
volt az autonómiaprogram kimondásában és támogatásában.
Toró szerint költőként Szőcs Géza új kifejezési módot talált
ki, „amivel mindig lenyűgözött”. „Hatalmas veszteség az ő
halála, sok terv maradt befejezetlenül, egyike a legnagyobbaknak hagyott itt minket, de megmarad az életműve és a példája” – mondta Toró T. Tibor.
Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke egy közösségi oldalon tett bejegyzésben emlékeztetett arra, hogy Szőcs Géza 1990. december 1-jén felszólalt
a Gyulafehérváron szervezett ünnepségen, ahol Erdély és a
Román Királyság egyesülésének évfordulóját ünnepelték.
Akkor Szőcs Géza beszédét meglehetősen ellenségesen fogadta a román hallgatóság. Kelemen Hunor szerint ennek ellenére Szőcs Géza felszólalt ezen a román nemzeti ünnepen,
mert „hitt abban, hogy talán egy olyan időszak következik,
amikor a sérelmeket magunk mögött tudhatjuk, románok és
magyarok pedig egyenértékű felekként építenek egy szabadabb demokratikus világot”. Kelemen Hunor emlékeztetett,
hogy Szőcs Géza költő volt, a legjobbak közül való. „Úgy élt
és úgy alkotott, hogy mindenhol mély nyomot hagyott maga
mögött. Felismerhető, éles rajzú nyomokat” – írta az RMDSZ
elnöke.
Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető alelnöke szintén
egy közösségi oldalon tett bejegyzésében egy személyes élményét elevenítette fel az elhunyttal kapcsolatban. Iskolás
volt, amikor megtudta, hogy a költő Nicolae Ceauşescu ellen
emelt szót az Ellenpontok szamizdat folyóiratban. Rámutatott: felfogták kamaszokként, hogy valaki meg mert szólalni,
nem csak suttogott. Hozzátette: az akkor felcsillanó szemek
és a belső öröm emléke örökre vele marad, ahogyan Szőcs
Géza jó néhány verse és írása is.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke
azt írta a közöségi oldalán, hogy Szőcs Géza akkor lett a nemzedéke bálványa, példaképe, amikor üldözte a hírhedt kommunista titkosszolgálat, a Securitate, amikor megkínozták
hűséges kiállásáért. Emlékeztetett, hogy az Ellenpontok szerkesztőinek a madridi utókonferenciához eljuttatott memoranduma célként fogalmazta meg, hogy nyerjen Székelyföld
valódi és egész területére kiterjedő autonómiát. „Szőcs Géza
akkor volt előfutára az autonómiatörekvésnek, amikor a
Ceauşescu-diktatúrával is szembe kellett fordulni. Az egész
székelység vesztesége Szőcs Géza halála” – zárta gondolatát
az SZNT elnöke. (Knb.)

Részletek egy operalibrettóból

Szőcs Géza

Siegfried Jerusalem és Kiri Te Kanawa hangjára
I. A zongora
(Kiri Te Kanawa)

Ha bálnák volnánk, delfinek,
nem tudná soha senki meg,
hogy hol kószálunk, kedvesem,
szabadon, sósan, nedvesen;
rejtegetnének mélyvizek,
el nem árulva senkinek:
merre kísérjük egymást ketten,
szerelmes, lázas delfinek,
éjszakákban és tengerekben.
*
Egyszer csak meghallod egy januári
estén vagy éjszakán
a kertben kint felejtett
hófútta zongorán,
egymásnak mint felelget

két hang
s egy akkord is talán,
mintha madár ugrálna
két közeli billentyűn,
mondjuk, a gén s az án.
*
Így élnénk,
ahogy estére este telne,
el nem veszítve egymást, s mégis
újra s újra egymásra lelve,
kérdezősködve és felelve,
csak akkor kötve föl nyakunkba
az álom közös sálát,
mikor a reggel közeledne
– mindennap túl korán –,
ha bálnák lehetnénk, szerelmem,
vagy billentyűk egy kerti
zongorán.
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Rebekka Kricheldorf: Villa Dolorosa

Bemutató a Nemzetiben

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Liviu Rebreanu Társulata november 14-én,
szombaton este 7 órától livestreaming esemény keretében tartja meg a Villa Dolorosa
című, legújabb nagytermi előadásának bemutatóját.
A darab rendezője Theodor-Cristian Popescu, a díszlettervező Irina Moscu, a sound
design Andrei Raicu, a video design Cristian-Gabriel Niculescu munkája, a mű fordítója Ciprian Marinescu.
Via Dolorosa (a fájdalom útja) vagy magyarul a keresztút, az utolsó út, melyen
Jézus Krisztus hátán cipelve keresztjét, végigment halála előtt, hogy megfizessen az
emberiség bűneiért.
A Rebekka Kricheldorf által írt műben a
Via Dolorosa Villa Dolorosává, a keresztút
pusztulásnak indult otthonná változik, és
Csehov három nővére – Irina, Mása és Olga
– napjaink három nőtípusát testesíti meg.
Irina háromszor ünnepli meg születésnapját, minden ünnep egyre jobban kihangsúlyozza a nővérek életében lezajló drámát,

Puskás Attila

Száguldó
csillagzápor

(Szőcs Géza emlékére)
Egy óriás szelleme fénylik, lobog,
Lángot vetett egy szabad lélek,
Szíve már a végtelennek dobog.
Csak azt mondtad, amit igaznak hittél,
Ajkaidon égett a szó,
De csended az igazad, amit
magaddal vittél.
Nem féltél és most is bátor vagy talán,
Nem is hitted, hogy eljön majd,
Annyi vérzés és harc után.
De most már: csak a szép,
Eljött utánad, s kézen fogott,
(Száguldó csillagzápor)
Most már tied a gyönyörű nép...
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melyet súlyosbít a pénzhiány, céltalanság,
unalom, adósságok, félelem és kétségbeesés. A születésnapok az újjászületés napjaivá kellene váljanak, de úgy tűnik, a
szereplők képtelenek túllépni önmagukon.
Vajon mégis létezik egy észrevétlen remény?
A szereposztás tagjai: Georgiana Ghergu
– Irina, Steliana Bălăcianu – Olga, Loredana Dascălu – Mása, Ale Ţifrea – Janine,
Luchian Pantea – Andrej és Theo Marton –
Georg.
Jegyek az eventim.ro honlapon válthatók, a következő linkre kattintva:
https://www.eventim.ro/ro/bilete/villa-dolorosa-online-1218515/performance.html
Minden megvásárolt jegyen egyéni kódot
tüntetnek fel, melyet a szolgáltató egy órával az előadás kezdete előtt e-mailben elküld a vásárlónak az esemény linkjével
együtt. Az élő adás a kód beírása után válik
elérhetővé. Egy jegy ára 19 lej. Az előadás
időtartama 3 óra. Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott.

Megjelent a Székelyföld novemberi száma

A Székelyföld folyóirat novemberi lapszámában verssel
jelentkezik Markó Béla, Dankuly Csaba, Bajna György és
Szentgyörgyi László. Prózát publikál Abafáy-Deák Csillag, Buna Blanka-Boróka és Lőrincz György.
A Ködoszlás rovatban Tófalvi Zoltán Moyses Mártonról
és más határon túli ’56-os áldozatokról közöl tanulmányt,
az Ujjlenyomat rovatban Szemerjai Demeter Károly, egy
tizenkilencedik századi iskolamester önéletírása olvasható,
közreadja Magyarosi Sándor. Az Academica Transsylvanica című rovatban Székely Ferenc beszélgetése olvasható
a 89 éves Jakab Sámuel talajtanossal, földrajzi szakíróval.
A Mens sana című rovatban Csinta Samu beszélget Basa
János olimpikon jégkorong-válogatott játékossal, ifj.
György László pedig a csíkszeredai Vaclav Novak jégkorongozóval.
Kritikát Lakatos-Fleisz Katalin és Tamás Dénes közöl
Láng Zsolt Bolyai című regényéről, Sántha Attila pedig
Balázs Lajos Cérna és tű. A paraszti világ szerelmi eposza
című tanulmánykötetéről. A lapszám végén olvashatók a
Székelyföld folyóirat idei díjazottainak – Halász Péter,
Szonda Szabolcs, Száraz Miklós György, Ádám Szilamér
– laudációi.
A Székelyföld megvásárolható a könyvesboltokban
vagy megrendelhető a szerkesztőségben. További részletek: www.szekelyfoldfolyoirat.ro

Berecz András ének- és mesemondó önálló estje

Isten bolondja

Az ANNO Művészeti Hét keretén belül Berecz András Magyar Örökség és Kossuthdíjas ének- és mesemondó Isten bolondja
című önálló estjét tekinthetik meg a látogatók
online módon ma, november 14-én este 8 órától az Újpalotai Közösségi Ház Facebook-oldalán az Újpalotai Közösségi Ház, az ANNO
Művészeti Hét és Berecz András szervezésében. A megtekintés ingyenes.
„Shakespeare a bolondban bölcset lát, és
sokszor éppen a bölccsel állítja szembe. Alig
van drámája, amelyikben ne magasztalná fel
az udvari bolondot, bohócot. Sok ember meghökkentő, kíméletlen igazságát a bolond szájára adja. Ő az, aki nem tud másképp, csak
szőr ellenében simogatni. Nem a vidámsága

e

kacagtat. Pontos ítéletei, váratlan szúrásai nevettetnek előbb, később, mikor a színpadon
már csak a hűlt helye van, és ő már rég az öltözőben vetkezik, szavai akkor ejtenek gondolkozóba. Úgy, mint az »okos bolond«
Barát Jóska sziporkái, nehéz időkben, Gyergyóalfalun. Vagy mint Hazug Pistáé, a salomvári Gál Sanyi bácsié, a nagymágocsi
ferences szerzetesé, Felicián testvéré, aki az
ötvenes években az evangéliumot a vásárokban – elbábozta. Hűsége a Lear király udvari
bolondjáéhoz volt hasonló. Csak ő az Úr bolondja volt.”
Az esemény a következő linken tekinthető
meg: https://www.facebook.com/ujpalotai.kozossegihaz/
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Ma és holnap még tart a Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár

E hét szerdáján kezdetét vette a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, amely idén – a vírus okozta áldatlan állapotok miatt – sajnos csak online térben zajlik. De legalább
zajlik! A hét közepén kezdődött eseménysorozat ez esetben
az online könyvvásárlásból és a szintén interneten közvetített
irodalmi-színházi estekből, beszélgetésekből tevődik össze,
de a szervezők igyekeztek a lehetőségekhez képest is gazdag
programot varázsolni a képernyőkre. A 26. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár programsorozata az eseménysoro-

zat Facebook-oldalán (facebook.com/konyvvasar), valamint
a vasarhely.ro/konyvvasar oldalakon követhető. A vásár ma
és holnap még tart, így a szombati és vasárnapi programot ismertetjük, a rendezvénysorozatra pedig a későbbiekben viszszatérünk.
November 14. szombat: Alkotókedv és műteremtés a mai
erdélyi magyar irodalomban. Befutottak és pályakezdők.
12.00–13.00 – Olvasd el, és játssz velünk! – Cseresznyeliget titka – Wéber Anikóval beszélget Makkai Kinga.

14.00–14.30 – Versfélóra: Fiatal erdélyi magyar költők
versei Borsodi László, Fekete Vince és Kovács András Ferenc válogatásában, Gyéresi Júlia előadásában.
14.45–15.15 – A Pro-Print Kiadó könyvbemutatója: Örökség és kötelék. Szabó Gyula emlékezete. Lövétei Lázár
Lászlóval, a könyv szerkesztőjével Nagy László beszélget.
15.30–16.00 – A Lector Kiadó könyvbemutatója: Egyed
Emese Daphne ideje című kötetéről a szerzővel a könyv szerkesztője, Gálfalvi Ágnes beszélget.
16.15–16.45 – A Bookart Kiadó könyvbemutatója:
Gálfalvi György Világszélen című kötetéről a szerzővel Markó Béla beszélget.
17.00–18.00 – Fórum: Irodalmi barátságok. Egymásra hatásról a múltban és a jelenben. Vitaindító:
Demény Péter, meghívottak: Egyed Emese, Gálfalvi
György, Karácsonyi Zsolt, Lövétei Lázár László,
Sánta Miriám.
18.15–20.15 – Az irodalom kortalan asztalnál. Pályakezdők faggatnak elismert erdélyi szerzőket.
18.15–18.45 – Kovács András Ferenc és Sánta Miriám.
19.00–19.30 – Egyed Emese és Mikola Emese.
19.45–20.15 – Vida Gábor és Serestély Zalán.
November 15., vasárnap:
12.00–13.00 – Olvasd el, és játssz velünk! – Gáz
van – Kertész Erzsivel beszélget Makkai Kinga.
(Knb.)

Új produkció próbái kezdődtek el a székelyudvarhelyi színházban

ben játszható, képlékeny szerkezetű előadás Beckett ritkán
színre vitt rövid szövegeire
épül, amelyek a szarkasztikus
és tragikus humor hangján
szólalnak meg, rávilágítva a
játék egyedülállóságára, ami
képes az emberi lét fájdalmát
tompítani. A jelenlegi helyzetnek megfelelően a társulat elszigetelve, egymástól távol
próbál, akárcsak Beckett világában.
Még két napig online eseménysorozattal várnak minden
érdeklődőt
a
székelyudvarhelyi színház színészei. A színház fennállásának 22. évfordulója alkalmából
hét napon át hét Tomcsa-írást
November 10-én elkezdődtek a Samuel olvas fel hét színművész.
Próbakezdés, születésnap és kiemelkedő díj – ezek lehetnek az elmúlt Beckett rövid írásaiból összeválogatott pro- Tomcsa novelláit életre keltve,
napok címszavai a Tomcsa Sándor dukció próbái a Tomcsa Sándor Színházban, a színház rejtett tereibe
Zakariás Zalán rendezésében. Ez a több tér- kalauzolják el a nézőket esténSzínház életében.
ként 7 órától (az online
Facebook-esemény
ezen a linken érhető
el:
https://www.
facebook.com/events/
Fincziski Andrea
360313345205096).
Az ünnepségsorozat
vész Poór Lili-díjban részesült „példaértékű
keretében Tomcsa Sándor keserédes, és szerteágazó alkotói tevékenysége elismederűs írásait Jakab Tamás, Lukács réseként, érzékenységgel és szenvedéllyel
Emőke, Tóth Árpád, Varga Márta, megélt valamennyi szerepéért”. A színműSzűcs-Olcsváry Gellért, Dunkler Ró- vésznőről Dunkler Réka dramaturg, a Tombert és Fincziski Andrea tolmácsolá- csa Sándor Színház sajtóreferense mondott
sában hallhatják. A felvételek a laudációt.
színház YouTube-csatornáján is köAz idei EMKE-díjakat és díszokleveleket
vethetők, visszanézhetők, ezért arra dr. Széman Péter, az egyesület frissen újravábátorítják a nézőket, hogy iratkozza- lasztott elnöke adta át, az eseményre szűk
nak fel a csatornára.
körben a kolozsvár-alsóvárosi református
November 7-én, szombaton tar- templomban került sor. Az erdélyi magyar
totta díjátadó ünnepségét az Erdélyi művelődési élet nagy múltú szervezete
Magyar Közművelődési Egyesület évente több kategóriában ad át díjakat az er(EMKE) Kolozsváron. A díjátadó ün- délyi magyar művelődési életben kiemelkedő
Fotók: Máthé Miklós Mónika nepségen Fincziski Andrea színmű- munkát végező személyiségeknek.
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A hirdetési rovatban
megjelent közlemények,
reklámok tartalmáért
a hirdetésfeladó vállalja
a felelősséget!

MINDENFÉLE

BÁRMILYEN típusú tetőfedést vállalunk,
külső-belső
munkálatokat
10%
kedvezménnyel. Tel. 0735-288-473.
(9518)

HÁZAK felújítását, ácsmunkát, tetőfedést
bármilyen cseréppel, kisebb javítást,
szigetelést, meszelést vállalunk. Tel.
0740-511-618. (9519)
VÁLLALUNK tetőjavítást, belső építkezési munkát, festést, vakolást.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény.
Tel. 0747-373-764. (9630-I)
TAKARÍTÁST vállalunk, fölöslegessé vált
dolgokat (vasat, fát) vásárolunk. Tel.
0747-816-052. (9622)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy november 14-én egy éve az élni
akaró, drága testvérünk, özvegy
MOLDOVÁN
KLÁRA
szül.
Marosán itthagyott bennünket.
Emlékét megőrzi két nővére,
Katalin és Erzsébet, unokahúga,
Katika, két unokaöccse, Levente
és Rezső, azok családja, valamint
szomszédasszonya Szabédról,
Anuci. Nyugodjon békében!
(9609)

ELHALÁLOZÁS
Hálás szívvel emlékezünk
ASZTALOS ENIKŐ
tanárnőre.
Tartalmas néprajzórái megerősítették bennünk a magyar irodalom és néprajz iránti szeretetet.
Nyugodjon békében!
Egykori hallgatóinak egy csoportja. (9651-I)
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„Küzdöttél, de már nem lehet,
a csend ölel át és a szeretet.”
Lelkünkben fájdalommal tudatjuk, hogy a sáromberki születésű
férj, édesapa, nagyapa, após,
apatárs, testvér, rokon, ismerős,
szomszéd,
SZABÓ LÁSZLÓ
szerető szíve életének 75. évében rövid szenvedés után megszűnt
dobogni.
Temetése
november 16-án, hétfőn 14 órakor lesz a marosvásárhelyi református temetőben. Nyugodjál
békében! Emléked örökre szívünkbe zárjuk.
Felesége, Rozália, gyermekei:
Gyöngyi, Melinda, Laci és családjuk. (9653-I)

Megrendült szívvel tudatjuk,
hogy a szeretett feleség, édesanya, nagymama, anyós, rokon,
jó barát és jó szomszéd,
COTÎRLAN ERZSÉBET
szül. Korpos
életének 79. évében türelemmel
viselt szenvedés után megpihent. Temetése november 16-án,
hétfőn 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben, református szertartás szerint. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes!
A gyászoló család. (9657-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünket fejezzük
ki
kollégánknak,
Nagy
György-Adorjánnak ÉDESAPJA elhunyta alkalmából.
Nyugodjon békében! A marosvásárhelyi Electromecanica SCM munkaközössége.
(22359-I)
Mély együttérzésünket fejezzük ki Rózsikának és a gyerekeknek a szeretett férj,
édesapa, nagytata, id. SZABÓ
LÁSZLÓ elhunyta alkalmából.
Nyugodjon békében! Joli és
Adélék. (9656)

JÁRÓKERETTEL KÖZLEKEDNI/JÁRNI TUDÓ IDŐS HÖLGY MELLÉ egy vagy
egymást párban váltó GONDOZÓT/FELÜGYELŐT keresünk december 21. – január
3. között, 24 órában, a váltás megegyezés alapján. Tel. 0756-680-226. (-I)

FONTOS TELEFONSZÁMOK

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A SERVINSTAL KFT. alkalmaz SZERELŐMÉRNÖKÖT, GÉPÉSZMÉRNÖKÖT és HEGESZTŐT.
Érdeklődni a 0744-792-776-os telefonszámon. (22356)

ÁLLATGONDOZÓT alkalmazunk TANYÁRA, teljes ellátással. Tel. 0744-624-809. (22352)

A TORDAI CÉG alkalmaz TÖLTŐNŐT hentesáru készítéséhez. Tel. 0744-644-026. (22352)

A TORDAI CÉG alkalmaz üzletébe ELADÓNŐT. Tel. 0744-681-130. (22352)

• Romtelecom-tudakozó
- információ
- 118-932
- általános
- 118-800
• Központosított ügyelet
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,
Csendőrség, Mentőállomás):
112
• Rendőrség
- 0265/202-305
• SMURD (betegekkel
kapcsolatos információk)
- 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:
- gyermekeknek
- 0265/210-177
• Optika-Optofarm
- 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351
• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
• Marmed
- 0265/250-344
járóbeteg-rendelő:
- 0756-468-658
- 0729-024-380
Labor
- 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,
www.marmed.ro
• Dora Optics
- 0733-553-976
• Dora Medicals
- 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr. Jeremiás István
- 0265/222- 446
• Lézerakupunktúra
- 0722-885-851
• Emma vendéglő,
- 0740-083-077
hidegtálak készítése
- 0365/404-664
• Prefektúra
- 0265/266-801
• RDS–RCS
- 0365/400-401
- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat
- 0800-801-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702
- közönségszolgálat
- 0265/208-888
- központ
- 0265/208-800
- 08008 208-888

• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás
- 0265/236-284
• Távolsági buszállomás
- 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119
- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek,
- 0745-606-215
koszorúk
- 0745-606-269
és halottszállítás
- 0758-047-604
• Melinda temetkezés
- 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

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