
A marosvásárhelyi önkormányzat nem szándékozik kiszer-
vezni a parkolási szolgáltatást – jelentette ki csütörtöki saj-
tótájékoztatóján Soós Zoltán polgármester. 

A Népújság érdeklődésére megerősítette, hogy a polgármesteri hivatal
közvitára bocsátott szervezeti felépítése szerint valóban megszüntetik a
parkolási szolgáltatással is foglalkozó városi piacigazgatóságot, 
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Emlékeim 
Farkas Árpádról
Életének 77. évében, 2021. február 7-
én elhunyt Farkas Árpád költő, író, az
MMA tagja, a Háromszék című napi-
lap ny. főszerkesztője.
____________3.
Kiadatlan József
Attila-versre 
lehet licitálni
A kézzel írt, nyolcsoros költeményt
1935. március 8-án vetette papírra Jó-
zsef Attila töltőtollal egy noteszbe. A
vers címe Edit, címzettje József Attila
analitikusa és szerelme, Gyömrői
Edit.
____________4.
A magyar színész-
képzés fellegváráról 
A budapesti Színház- és Filmművé-
szeti Egyetem, azaz az SZFE neve
hallatán számtalan embernek a felka-
vart vizek jutnak az eszébe, és termé-
szetesen, mint olyan sok más
területen, itt is előkerült a politikai ho-
vatartozás kérdése. Pedig a művészet
és az alkotás elég távol áll a politiká-
tól, vagyis inkább távol kellene állnia.
____________5.

A marosvásárhelyi önkormányzat megtartja a parkolási szolgáltatást

Belső ellenőrzésre készülnek 



Afrikai sertéspestis vírusával
fertőzött állatokat azonosí-
tottak a hatóságok Maros
megyei háztáji gazdaságok-
ban. Egyelőre tizenkét fer-
tőző gócról van tudomásuk,
melyeket nagyrészt az em-
beri hanyagságnak tulajdoní-
tanak, azonban hetente
újabbak jelenhetnek meg. 

Az országos helyzetről egyelőre
nem rendelkezünk részletes ada-
tokkal. Egy éve, február utolsó
napjaiban azonosították az első ko-
ronavírussal fertőzött személyt az
országban, a begyűrűző világjár-
vány nyomán elrendelt veszély-
helyzet mellett azonban mintha
háttérbe szorult volna a többi állat-
és humánbetegség.

Az eddigi adatok szerint a ser-
téspestis vírusa egyelőre tizenkét
gazdaságban jelent meg, ez több
ezer állat klinikai vizsgálatát jelenti
a gócpontok három kilométeres
körzetében, ami óriási terhet ró a
megyei állategészségügyi igazga-
tóság munkatársaira. Majd a 42
nap elteltével több tízezer vérminta
levételét és vizsgálatát kell elvé-
gezzék a fertőzési gócpontok tíz ki-
lométeres körzetében. 

Marosludason egy, Mezősályi-
ban három gócpontot találtak, és
egy laboreredményre várnak, Me-
zőpagocsán két, Szászcsáváson
egy, Désfalván két góc és egy
másik gyanús eset van, ahol a vér-
vizsgálat eredményére várnak, Ha-
ranglábon egy gócpont, Bonyhán
úgyszintén, ahol egy fertőzött vad-
disznó tetemét találták meg. Az
említett fertőző gócok tíz kilomé-
teres körzetében tilos az állatok
adásvétele. A szakemberek nyil-
vántartásba veszik a sertésállo-
mányt a gócpontok tíz kilométeres
körzetében, és amennyiben utólag
nem találnak a számadatok, a gaz-
dák 6.000–1.200 lejes bírságokkal

számolhatnak. Ha pedig ezekben a
körzetekben értékesít valaki sertést
ebben az időszakban, 3.000–6.000
lej közötti büntetést is kiszabhat-
nak rá.
kártérítés csak nyilvántartott 
állatokra

A Maros Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági Igaz-
gatóság vezetője, dr. Kincses
Sándor szerint óvintézkedésekkel
megelőzhető a háztáji gazdaságok-
ban tartott sertések megbetegedése.
Mint hangsúlyozta, a legfontosabb
az állatok fülszámozása és mező-
gazdasági nyilvántartásba vétele,
hogy követni lehessen az állatok
mozgatását. Adásvételt csak fül-
számozott állatok esetében és állat-
egészségügyi igazolás birtokában
lehet szabályszerűen lebonyolítani.
Ebből következik, hogy ismeret-
len, más településekről érkezett ál-
latkereskedőktől nem ajánlott sem
állatot, sem takarmányt vásárolni,
de azt sem kellene megengedni,
hogy idegenek a háztáji gazda-
ságba belépjenek. 

Az afrikai sertéspestis olyan
vírus által okozott fertőző beteg-
ség, amelyre a házisertés és a vad-

disznó fogékony. A betegség vírus
elleni állatgyógyászati készítmé-
nyekkel nem gyógyítható, és  ál-
latok védőoltására engedélyezett,
hatékony oltóanyag sem áll rendel-
kezésre. Az ASP vírust a sertés és
a vaddisznó minden életkorban el-
kaphatja, a megbetegedett állatok
szinte mind elpusztulnak. A fertő-
zött állományokat és a velük kap-
csolatba került állományok
valamennyi egyedét le kell ölni, az
állattetemeket a fertőzés terjedését
kizáró módon el kell égetni, a fel-
számolt sertésállományok tartási
helyét pedig ismételten fertőtlení-
teni kell. Ellenkező esetben a be-
tegség felütheti a fejét az újabb
állomány telepítése után.

– Kaptak-e kártérítést azok a
gazdák, akiknek állományába be-
került a vírus? Mekkora összegre
számíthatnak a károsultak? – kér-
deztük az intézményvezetőt.

– A Maros megyében megfertő-
zödött sertések gazdái közül eddig
csupán ketten kaptak kártérítést, és
még kilátásban van egy személy,
mivel a többi állat nem rendelke-
zett fülszámmal, és nem szerepelt
az országos mezőgazdasági nyil-

vántartásban. A kártérítés összegét
egy bizottság állapítja meg, a ser-
tések piaci árát veszik alapul. 

– Mi az oka annak, hogy a gaz-
dák nem szívesen fülszámoztatnak?
Van-e valami hátulütője?

– Lassan tizenöt éve próbáljuk
meggyőzni a gazdákat arról, hogy
a nyilvántartásba vétel az állattar-
tónak semmiféle hátrányt nem je-
lent. A malac hathetes koráig a
munkadíj ingyenes, a fülszám
maga pedig aprópénzbe kerül.
Amennyiben levágják vagy eladják
az állatot, a tulajdonos elmegy az
állatorvoshoz, és kijelenti. A levá-
gott állat húsából mintát kell vinni
bevizsgálásra, ha pedig elpusztult
az állat, akkor is kötelező módon
jelenteni kell az állatorvosnál, aki
mintát vesz, és bevizsgáltatja, hogy
megállapíthassák a betegség okát.
Ezáltal vissza lehetne fogni az
olyan jellegű cselekedeteket, mint
egyik mezőségi településen, ahol
az elpusztult sertést a gazdája fele-
lőtlenül egy környékbeli tóba
dobta.
Megelőző óvintézkedések

Télvíz idején is elszórtan ugyan,
de még látni be nem takarított, vad-
disznócsalogató kukoricatáblákat.
Amint felvetésünkre a szakember
hangsúlyozta, a betakarítást köve-
tően hatvan napig nem ajánlott
abból a szemes gabonából, takar-
mányból etetni az állatot, mivel a
mezőn a vaddisznók könnyen meg-
fertőzhették. 

– Miként lehetne megelőzni a
fertőzést?

– Tavasztól őszig a mezőről
gyűjtött friss zöldtakarmány eteté-
sével is fennáll a fertőzés veszélye,
a vírushordozó vaddisznók miatt.
Tilos az állati eredetű mellékter-
méknek számító sertéshúsból szár-
mazó élelmiszerhulladékkal
(konyhai moslék) való etetés,
mivel az is a betegség terjesztője
lehet. Amennyiben a vadász vad-
disznót ejt el, és a gazdaságában
feldolgozza, a vaddisznó húsának
a megmosásához használt vizet
vagy nyesedéket semmiképp sem
szabad a sertés táplálékába vegyí-
teni. Az állatok óljába, istállójába
nem ajánlott utcai öltözékben és

lábbeliben belépni, ugyanakkor ta-
nácsos az állatok szálláshelye elé
fertőtlenítő tálcát elhelyezni a láb-
beli fertőtlenítésére. Rendkívül
fontos bekerített helyiségekben tar-
tani az állatokat, hogy más serté-
sekkel, kecskékkel, juhokkal,
vadisznókkal ne érintkezhessenek,
illetve vírushordozóként más ser-
tésállományok gazdái meg ne fer-
tőzhessék őket. Az állattartók ne
utaztassák más gazdaságokba fe-
deztetés céljából a kocákat, és ne
vásároljanak ismeretlen helyről
olyan malacokat, amelyeknek
nincs azonosítójuk, és nem rendel-
keznek érvényes egészségügyi iga-
zolással.
A betegség tünetei

Az állat megfertőződésétől a be-
tegség tüneteinek megjelenéséig
terjedő lappangási idő 3-15 nap
között változhat. A nagyon viru-
lens vírustörzsek által okozott be-
tegség az állat rendkívül rövid idő
alatt bekövetkező elhullását
okozza. Az állattartó azt észleli,
hogy sertései bágyadtak és étvágy-
talanok, a mozgásuk bizonytalan,
a betegség velejárója a magas láz
(40,5–42 °C), a bőr vöröseslilás el-
színeződése, véraláfutások megje-
lenése, különösen a fülek szélén, a
lábujjak hegyén, az alhasi és a
mellrészen, ugyanakkor kísérője-
lenség a hányás és a véres hasme-
nés. A betegségre utaló jelek
előfordulását és a sertés elhullását
az állattartó köteles haladéktala-
nul jelenteni a körzeti állatorvos-
nak, vagy a Maros Megyei
Állategészségügyi és Élel-
miszer-biztonsági Igazgatóság 
0265/314-975-ös telefonszámán.
A betegséggyanús állatokat leölik
és megsemmisítik, az állattartók
állami kártérítésre számíthatnak,
ha az állatok szerepelnek a mező-
gazdasági nyilvántartásban. Bár-
milyen gyanú merülne fel,
azonnal jelenteni kell, még abban
az esetben is, ha utólag vaklármá-
nak bizonyul a riasztás. A nem
nyilvántartott sertéseket az állat-
tartók kérésére a körzeti állatorvos
fülszámozza, és sürgősségi eljá-
rással az országos adatbázis nyil-
vántartásába kerülnek. 

Nő a fertőzött gócpontok száma 
Afrikai sertéspestis a megyében

de a parkolási szolgáltatást, ami jelenleg ennek az
igazgatóságnak a hatáskörében van, nem bízzák
külső cégre. 

„A városi piacigazgatóság az új szervezeti ábra
szerint a közterületkezelő igazgatóság alárendeltsé-
gébe kerülne, és ezzel együtt a parkolási szolgáltatás
is. Ennek kiszervezése esetén a város jelentős jöve-
delemtől esne el, tehát nem érdekünk mással végez-
tetni ezt a szolgáltatást” – tette hozzá a városvezető. 

Kérdésünkre elmondta, 2019-hez képest tavaly je-
lentősen csökkentek a parkolásból származó bevéte-

lek, aminek az oka a koronavírus-világjárvány is
lehet, de pontosabban egy belső ellenőrzést követően
lehetne tudni. Az audit fog rávilágítani arra, hogy mi-
lyen okok miatt estek vissza a bevételek – jelentette
ki Soós Zoltán. 

Hasonló belső ellenőrzésre minden igazgatóság
számíthat, ugyanakkor ellenőrizni fogják a taxiste-
vékenységet is. Konkrétan azt, hogy hány engedély
van kiadva cégeknek, ezek közül hányat nem használ-
nak fel a taxis cégek. Átszervezés szóba jöhet, de a vá-
rosháza egyelőre a taxisszabályzatot sem módosítja,
mivel az 2023-ig érvényes – mondta a városvezető. 

Ma ALADÁR és ÁLMOS, 
holnap ELEONÓRA napja.
ELEONÓRA: az arab Ellinor névből
ered, több nyelv közvetítésével lett nép-
szerű. Előbb spanyol közvetítéssel jutott
el Franciaországba, majd onnan Angli-
ába, ahol népszerű lett.

VALUTAáRFoLYAM
BNR – 2021. február 19.

1 EUR 4,8748
1 UsD 4,0399

100 hUF 1,3584
1 g ARANY 231,8421

IDŐJáRás
Eső, havas eső várható
Hőmérséklet:
max. 3 0C
min. -1 0C

szer pálosy piroska

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
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

20., szombat
A Nap kel

7 óra 19 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 55 perckor. 
Az év 51. napja, 

hátravan 314 nap.
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Belső ellenőrzésre készülnek
(Folytatás az 1. oldalról)

A nagyböjti időszak első vasárnapján is nézhetők
az Erdélyi Magyar Televízió műsorai. Déli fél 2-től
az Üzenet szeretettel műsorban a nemzetközi anya-
nyelv napját ünneplik Simon Judit szinkrontolmács-
csal, Béres Ildikó és Barabási Tivadar a műsor
végén azt is elárulja, hogy melyek azok a szavak,
amelyek a legszebben szólnak anyanyelvünkön.
Délután fél 4-től az irodalmi-kulturális sorozat, az
Alter-Tanterv legújabb részében Madách Imre Az
ember tragédiája művét elemezi Visky András író,
dramaturg, egyetemi tanár és T. Szabó József iroda-

lomtörténész, egyetemi tanár. A délután 5 órakor
kezdődő Pszichotrillákban a romantikus filmek
üzenetéről, az általuk kialakított tévhitekről beszél-
get Badics Petra és dr. Kádár Annamária, és kiderül
az is, hogy mennyire hasonlítanak a valósághoz.
Délután fél 6-tól a Hitélet műsorban Jálics Ferenc
jezsuita szerzetesnek állítanak emléket, Vízi Elemér
jezsuita szerzetessel beszélget Balázs Attila műsor-
vezető Jálics életéről, munkásságáról, arról a misz-
szióról, iskoláról, ami ő teremtett. Kellemes
tévénézést!

Irodalom, anyanyelv és romantika az Erdély TV műsoraiban



Életének 77. évében, 2021. február 7-én elhunyt
Farkas Árpád költő, író, az MMA tagja, a Három-
szék című napilap ny. főszerkesztője. 1944. április
3-án született a Nyikó menti Siménfalván. Kis-
gyermekkorát a közeli Székelyszentmiklóson töl-
tötte, két évig lakott a család Székelykeresztúron,
majd beköltöztek Székelyudvarhelyre. A jelenlegi
Tamási Áron katolikus gimnáziumban érettségizett
1961-ben. Első versei a Rikkancs nevű osztálylap-
ban jelentek meg, később a gimnázium faliújság-
jában. Érettségi után, rábeszélésre, a
marosvásárhelyi színművészeti egyetemen próbál-
kozott, végül a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetem bölcsészkarán kötött ki.
Évfolyamtársa volt többek közt Király László,
Molnos Lajos, Magyari Lajos, Kuti Márta, Csiki
László. Öt év után Sylvester Lajos kézdi rajoni fő-
tanfelügyelő segítségével került leendő feleségé-
vel, Simó Erzsébettel Kovásznára (Vajnafalvára),
a helyi általános iskolába. Alig néhány hónap taní-
tás után, 1968-ban az akkor induló Kovászna me-
gyei hetilap, a Megyei Tükör szerkesztője lett.
1971–75 között a Marosvásárhelyen megjelenő
Igaz Szó munkatársa. 1973-ban ‒ Püski Sándor
meghívására ‒ Sütő Andrással, Kányádi Sándorral,
Domokos Gézával és másokkal kilátogatott Ame-
rikába, ahol 17 városban találkozott az emigráció-

ban élő magyarokkal. 1975–89 között az Igaz Szó
félállású munkatársa, a versrovat egyik szerkesz-
tője volt. 1993-tól 2010-ig töltötte be a Háromszék
főszerkesztői tisztségét, később a lap irodalmi mel-
lékletét szerkesztette szinte élete végéig. Fontosabb
kötetei: Másnapos ének (1968), Jegenyekör (1971),
Alagutak a hóban (1979), Asszonyidő (1983), A
befalazott szószék (1985), Határátkelés (2004).
Műfordításai: Ion Bănuță A Sátán könnye (Csiki
Lászlóval, 1983), Ana Blandiana Valaki engem ál-
modik (1985), Marin Sorescu Papírorkán (1987).
Az ő válogatásában jelent meg a Szeretni tehozzád
szegődtem című antológia (200 magyar szerelmes
vers, 1972). Az Avaron című versét Csutak István
zenésítette meg 1977-ben.

Fontosabb díjak: A Román Írószövetség próza-
díja (1985), József Attila-díj (1993), a Magyar
Köztársasági Érdemrend középkeresztje (2005),
Kossuth-díj (2018).

***
Farkas Árpáddal 2002. június 16-án találkoztam

először Pusztakamaráson, amikor meghívtam a
Sütő András 75. születésnapjára szervezett ünnep-
ségre. Egy egész autónyi személyiség érkezett Sep-
siszentgyörgyről. Utazótársai Bogdán László,
Sylvester Lajos és Bortnyik György fotóművész
voltak. Korábban telefonon egyeztettünk e rangos
esemény előkészületi részleteiről. Sütő Andrást
nem a pusztakamarási templomban, hanem két

SZERKESZTI:
KAÁLI NAGY BOTOND

1474. sz., 2021. február 20.

csukás István

Az éji utca
Az éji utca holdsütött

szemekkel lesi ballagásom,

áhítatosan köpködök

a megunt csillagokra; vászon-

nadrágomra fitymálva néz,

s ellép a dinnyefarú nőcske,

e pillantás ifjúkorom

legpontosabb kifejezője;

és félhangosan dúdolom

alkalmilag szerzett dalom:

„Nem tudtál te tódítani,

magadnak szívet hódítani,

irigyeld hát szívből őket,

a jóházból jött szeretőket!”

Egy éve, 2020. február 24-én, 83 éves ko-
rában hunyt el Budapesten a Kossuth- és
kétszeres József Attila-díjas költő, a Digitá-
lis Irodalmi Akadémia tagja, a nemzet mű-
vésze (született 1936. április 2-án
Kisújszálláson).

(Folytatás a 4. oldalon)

Emlékeim Farkas árpádról (1944–2021)
székely Ferenc

Baász Imre: Találkoztam egy békeszerető emberrel III. (1986). 80 éve, 1941. február 22-én született Aradon a kiváló grafikus, illusztrátor, díszlettervező, a szent Anna-tónál zajló
AnnART performance-napok szervezője. Elhunyt 50 éves korában, 1991. július 16-án, orvosi műhiba áldozataként. 

Fotó: Török Máté



nappal korábban, a Háromszék 2002. június
15-i számában köszöntötte A csillagszemű
című írásával. Ez az írás megjelent a követ-
kező héten a Sütő András 75 éves című kö-
tetben (Káli Király István szerkesztésében, a
Mentor Kiadónál).

Pusztakamarási együttlétünk során e sorok
írójának az Asszonyidő (1983) című kötetébe
ezt írta: „Székely Ferencnek Sütő Andrást ün-
nepelve ‒ immáron férfiidőben ‒ szeretettel
Farkas Árpád. Pusztakamarás, 2002. jún. 16.”

Farkas Árpád jól érezte magát Pusztaka-
maráson. A vendégek nagyobb része már
szétszéledt, lecsengett a mezőségi töltött ká-
posztás ünnepség dáridója, amikor a sepsi-
szentgyörgyi csapat még mindig ott állt az
egykori cöveklábú asztal frissen bedöngölt
mása közelében, Sütő András, Horváth
Arany, Pálfy G. István, Czine Erzsébet, Nagy
Pál társaságában. Annyi minden elhangzott
ott, hogy később volt időm megemészteni: ér-
demes ITT ÉLNI, dédapáink földjén, ahol
nemzetiségi sorsunk levelet hajtó zöld fáján
meg KELL keresnünk a mikesi várakozás re-
ménycsillagát.

Már Kolozsvár felől nézett vissza a látóha-
tárunkhoz simuló délutáni nap, amikor Far-
kas Árpád azt mondta: gyerekek, indulni
kéne hazafelé, de ha lehet, inkább Enyed irá-
nyába, hogy találkozzunk Csávossy Gyuri-
val… Rég az ideje, hogy nem láttuk egymást.

Utólag sohasem kérdeztem meg: valóban
e kis kitérőt beiktatva értek-e haza Benedek
Elek szülőföldjére, vagy útjukat Marosvásár-
helynek vették? Most már késő; senkitől sem
kérdezhetem meg, mert szép lassan, rendre
mindannyian átköltöztek…

Egy másik közös találkozási alkalom Szé-
kelyudvarhelyen volt 2018. június 29-én,

amikor az udvarhelyi, 57. évi érettségi talál-
kozója előtt egy nappal, a város polgármes-
teri hivatalának dísztermében mutatta be az
egy évvel korábban kiadott Farkas Árpád leg-
szebb versei című, Cs. Nagy Ibolya debreceni
irodalomtörténész által válogatott kötetet.
Szinte csak kéz alatt, Lőrincz György és Fe-
renczy Ferenc jóindulatának köszönhetően
tudtam megvásárolni egy példányt abból az
ötvenből, amit a szó szoros értelmében pilla-
natok alatt elkapkodtak, s a költő saját beval-
lása szerint tiszteletpéldányként érkezett az
AB-ART kiadótól. A találkozó végén, amikor
dedikálásra került sor, a frissen megvásárolt
kötetbe ezt írta: „Farkas Árpád ajánlja sok sze-
retettel Székely Ferinek egy interjú jegyében”.
Azon a találkozón néhány perccel korábban
népes hallgatóság előtt feltettem neki a kér-
dést: számíthatok-e a következő évben, 2019-
ben ‒ 75 éves lévén ‒ egy születésnapi
interjúra? Válasza tiszta és egyértelmű volt:
igen. Közben, míg a dedikáció szövege „meg-
született”, a régi szép időkről kérdezgetett, a
Sütő András Baráti Társaság által szervezett
pusztakamarási ünnepségről faggatott, hogy-
létem érdekelte. Különösen jólesett a részle-
tekre kiterjedő figyelmessége, mélyen
humánus, emberi-érzelmi tartása. Megjelenése
– akár a televízióban ‒ odafigyelést, tekintélyt
és tiszteletet parancsolt. Szavának súlya volt,
akár az ólomnak, Erdély- és szülőföldféltése
példamutató lehet a fiatalabb generációknak.

Míg soromra vártam a díszasztal közelé-
ben, a Hargita Népe munkatársa, Simó Már-
ton szaporán kattintgatta fényképezőgépét.
Az akkor készült közös felvételek életem félt-
ve őrzött ereklyéi, megismételhetetlenek,
fontos irodalomtörténeti pillanatok. Talán
semmivel sem lehet mélyebben visszaásni
magunkat a múltba, mint egy jó fényképpel.

Ez volt utolsó útja szeretett gyermekkori
városába, Székelyudvarhelyre.

Lett volna még egy alkalom, hogy talál-
kozzunk, mégpedig az Aranypénz1 című in-
terjúkötet marosvásárhelyi bemutatóján, amit
eleve úgy terveztünk el Kuti Mártával, Ki-
lyén Ilkával és Székely Szabó Zoltánnal ‒
akik többek közt interjútársai a kötetben ‒,
hogy arra az alkalomra időzítsük, amikor ő is
köztünk lehet. Tavaly ilyenkor már tudtuk:
Farkas Árpád a Gábor Áron-díj váromá-
nyosa, amit a Székely Nemzeti Tanács el-
nöke, Izsák Balázs március 10-én fog átadni
a székely szabadság napján a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalotában. A kötetbemutatót már-
cius 11-re terveztük a Bolyai téri unitárius
templom Dersi János termébe, amit jó előre
vele is egyeztettünk. De a vírus közbeszólt.
Két nappal azelőtt, március 8-án törölték a
nagyobb rendezvényeket, értelemszerűen
Farkas Árpád nem utazott Marosvásárhelyre,
s nem lehetett jelen a kötetbemutatón sem…
Hiába reménykedtünk az „enyhülésben”, egy
későbbi, őszi ittlétében, ez nem következett
be. Végül a díjat – betegsége miatt ‒ 2020.
november 26-án Kinga lánya vette át az
SZNT marosvásárhelyi székházában.

***
A lecsengett évek alatt gazdag internetes

levelezésünk halmozódott fel, amit számító-
gépem tárolójában őrzök. Talán egyszer ki-
nyomtatva ez is ott lesz az olvasók asztalán,
vagy az elektronika vívmánya teszi
„élővé”… 2021 januárjában nem kevesebb
mint öt levelet kaptam tőle, s az egyikben
(jan. 15.) az Erdőszentgyörgyi Figyelőben
megjelent cikkre (A mi nyelvünk ‒ édes
anyanyelvünk) reflektált, értékelte annak tar-
talmát, s kérte, hogy Kovrig Magda főszer-
kesztő asszony egyezzen bele a cikk

megjelentetésébe a Háromszék január 22-i
számában, a magyar kultúra napján. Persze,
hogy a főszerkesztő asszony beleegyezett,
hisz mindnyájan, akiknek valami közünk van
ezen kisvárosi kiadványhoz, megtisztelve
éreztük magunkat. 

(Itt jegyzem meg, hogy az Erdőszentgyör-
gyi Figyelő november–decemberi számában
egy verset közöltünk Farkas Árpádtól, s ezért
fontosnak tartottam, hogy azt a lapszámot
postázzam sepsiszentgyörgyi lakása címére.
Mikor megkapta a küldeményt, ezt írta: „Na-
gyon szép kicsi lap.” S mindjárt kitért arra,
hogy a színes hátlapon megjelent Újévkö-
szöntő című verset nem ő írta, hanem 
Ferenczes István. Öt éve kéri a Wikipédiát,
hogy hozzák helyre a tévedést, és jelezzék a
valós szerzőt, de senki a füle botját nem
mozgatja. Megkeresésemre az Újévköszöntő
versek elnevezésű honlap működtetője, Ko-
vács Ágnes válaszolt, aki azzal védekezett:
ő így kapta a verset az interneten... Kéré-
semre azonnal kiigazította a tévedést, de
félő, hogy ezt sokan mások nem teszik meg,
s a bosszantó elírás, téves szerzőutalás tovább
burjánzik. Az esetről természetesen a valós
szerzőt, Ferenczes Istvánt is tájékoztattam.)

Utolsó levelét 2021. január 31-én, vasár-
nap délután 5 órakor írta nekem, s egy ismert
magyarországi irodalomtörténész postacímét
kérte, hogy küldjem át neki, ha lehet, sürgő-
sen. Azonnal válaszoltam, mert a korábbi
sokrétű irodalmi levelezésem lehetővé tette,
hogy gazdag címtáranyaggal rendelkezzem.
Felajánlottam: bármikor segítségére leszek,
ha hasonló gondjai adódnak. Nem tudtam,
hogy egy hét múlva, február 7-én, vasárnap
este 7 óra előtt pár perccel ő már nem lesz az
élők sorában...

Drága Árpi, nyugodjál békében!

1A 75 éves Farkas Árpáddal készült interjú ‒ Át-
vágva tűzön és havon ‒ megjelent az Aranypénz.
Születésnapi beszélgetések című kötetben 
(Üveghegy Kiadó, 2019) 

A hosszú téli napok után a nappalok egyre hosszabbod-
nak. Bár a természet még lustálkodik egy kicsit, a téli álmot
alvó állatok lassan előbújnak rejtekhelyükről, és a tavasz kö-
zeledtét hirdetik. Előbújik a hóvirág is, kíváncsian várja az
első meleg napsugarakat. Számos költő, író versbe foglalta
ezt a természeti csodát, dalszerzők megzenésítették őket,
ezeket idézhetik fel most kicsik és nagyok közösen a Tompa
Miklós Társulat színészeivel. Csalogassuk közösen az idei
tavaszt február 21-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében.

Szereplők: Bálint Örs, Benő Kinga, B. Fülöp Erzsébet,
Moldován Orsolya, Nagy Dorottya, Sebestyén Aba, Szabadi
Nóra, Varga Balázs. Projektvezető: Benő Kinga. Videó: Se-
besi Sándor.

A gyermekműsort élőben, nagykorú kíséretében tekintheti
meg a gyerekközönség. Egy kétszemélyes (1 gyerek + 1 fel-
nőtt) jegy ára 19 lej; a szabadbérletek ebben az esetben nem
érvényesek. A járványügyi szabályozások miatt korlátozott
számú férőhely áll rendelkezésre, a belépés a járványügyi
intézkedések szigorú betartásával történik. A színház tájé-
koztatja az érdeklődőket, hogy az előadás jellege miatt azt
kizárólag magyar nyelven lehet követni.

Jegyvásárlás a Nemzeti Színház nagytermi jegypénztárá-
nál (nyitvatartás hétköznapokon 12 és 18 óra között, telefon-
szám: 0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órával,
valamint online a www.biletmaster.ro oldalon. 

Bővebb információkért kövessék a Tompa Miklós Társu-
lat honlapját (www.nemzetiszinhaz.ro), Facebook-, valamint
Instagram-oldalát (https://www.facebook.com/tompamiklos;
www.instagram.com/tompamiklostarsulat) – áll a Tompa
Miklós Társulat közleményében (Knb.)

Egyebek mellett egy mindeddig ismeretlen
és kiadatlan József Attila-vers kéziratára lehet
licitálni az antikvarium.hu portál online árve-
résén. A kézzel írt, nyolcsoros költeményt
1935. március 8-án vetette papírra József At-
tila töltőtollal egy noteszbe. A vers címe Edit,
címzettje József Attila analitikusa és sze-

relme, Gyömrői Edit. Az eddig ismeretlen
vers nem egy korai zsenge költemény, hanem
József Attila érett korszakából származik –
derül ki a szervezők MTI-hez eljuttatott ösz-
szefoglalójából. Legutoljára 17 évvel ezelőtt
találtak Magyarországon a kutatók előtt is-
meretlen József Attila-verset.

A kéziratlapot 1945-ben a rendőrség kobozta
el tulajdonosától, Barta István bankhivatal-
noktól, aki József Attila közeli barátja volt
élete utolsó éveiben. Az erről szóló igazolás
egy szintén ugyanakkor elkobzott kötetből,
Ballagi Mór Uj teljes magyar és német szó-
tárából került elő, amelyet Arany János dedi-
kált 1881-ben. A kötet, amely eredetileg akár
József Attila könyvtárának darabja is lehetett,
szintén szerepel az árverésen.
Az aukció összesen 223 tétele között van
Radnóti Miklós Pogány köszöntő című aláírt
és számozott könyve. Ez volt a költő első ön-
álló verseskötete, amelynek első 25 példánya
Túri-Tauber Vilmos illusztrációival együtt je-
lent meg. Az árverésre kínált példányban az
illusztrációk mellett Túri-Tauber Vilmos és

Radnóti Miklós kézjegye is megtalálható.
Szerepel az árverésen Gárdonyi Géza A kék-
szemü Dávidkáné című kisregényének dedi-
kált példánya. Az Egri csillagok
„melléktermékeként” született, török időkben
játszódó történet első kiadását a szerző Wer-
ner Adolf Vilmosnak írta alá. A ciszterci szer-
zetes és irodalomtörténész egyike volt
azoknak, akik utoljára beszélhettek az íróval.
Az aukción licitálni lehet még egyebek mel-
lett Mikszáth Kálmán, Jókai Mór, Füst Milán,
Gobbi Hilda, Puskás Ferenc, Kertész Imre,
Babits Mihály, Boncza Berta és Rákosi Má-
tyás kézjegyével ellátott kötetekre is. A dedi-
kált vagy autográf bejegyzéssel ellátott
könyveket kínáló árverésen tíz napig online
lehet licitálni.

Támogatók:
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A Tompa Miklós Társulat újabb gyerekműsora
Téli csodaházikó – Tavaszváró

kiadatlan József Attila-versre lehet licitálni egy online árverésen

(Folytatás a 3. oldalról)



Alföldi Róbert: A nemzeti kultúra nem kizáró-
lagos, hanem mindenre nyitott és kíváncsi

A budapesti Színház és Filmművészeti Fő-
iskolán kezdtem a pályámat – akkoriban még
főiskola volt, nem egyetem –, számomra az
elindulást és egyben a bölcsőt jelentette. Na-
gyon jó tanáraim voltak. Azon dolgok nagy
részét, ami tudok, ott tanultam meg… Az első
sikereim, valamint az első visszaigazolásaim
is az Ódry Színpadhoz köthetők.

Az egyetem és az Ódry Színpad elveszté-
sével szegényebbek lettünk, mint minden
olyan helyzetben, amikor csak és kizárólag
egyféle jó van, és az is ideológiai alapokra
van helyezve. Így elveszítjük a kulturális és
művészi fejlődés lehetőségét. Elveszítettünk
egy normális, kulturális fejlődést. A nemzeti
kultúra kíváncsi, és mindenre nyitott kell le-
gyen.

Nem tudom, hogy vissza lehet-e építeni
azt, amit az egyetem képviselt, egyik napról
a másikra, mintha mi sem történt volna.
Rombolni könnyű, építeni nehéz. Persze az
egyetemre ráfért a felújítás, és azt gondolom,
hogy abból a pénzből, amit most reklámokra
költ az új kuratórium, remekül fel lehetett
volna újítani mondjuk az osztálytermeket.
Nagyon árulkodó, hogy ezt a pénzt, vagy leg-
alább minimális részét, az egyetem előző ve-
zetése hiába kérte, nem kapta meg. 

Nem tudjuk, hogy szükség van-e diákok
toborzására, ugyanis nem lehet tudni, hogy
mennyivel kevesebben jelentkeztek. Nem
tudom, hogy milyen mértékben diákok szer-
zése a reklám célja. Úgy gondolom, hogy ez
inkább az új vezetés kampánya saját maga hi-
telesítésére. 

A kultúra nem bankszektor, azt nem lehet
pár év múlva egy tőkeinjekcióval helyre-
hozni. Ahhoz évtizedek kellenek. 

Én tragikusnak látom az egész helyzetet,
mert nem találok benne semmi nagy ívű

szemléletet, csupán ócska bosszúkat, irigysé-
get és frusztrációt. A szakma is hibás, mert
képtelenek voltunk belátni és felismerni a ve-
szélyeket, ha időben lett volna összefogás,
akkor ezt nem tudták volna megcsinálni ezek
az emberek.
Fullajtár Andrea: 
sok szempontból meghatározott az sZFE

1994–1998 között voltam az SZFE diákja,
Zsámbéki Gábor osztályában. Ez egy nagyon
meghatározó időszaka az életemnek, hiszen
ott tanultam meg egyrészt a szakma alapjait,
másrészt a munkaközpontú gondolkodást.
A Zsámbéki-féle munkamódszernek az
egyik legfontosabb pillére volt, hogy minél
alaposabban dolgozzuk ki a jeleneteinket,
továbbá az is lényeges volt, hogy miként ál-
lunk egy szerephez, és hogyan elemzünk.
Számomra rendkívül fontos négy év volt,
ahogy az osztálytársaim is, akikkel napi 10-
12 órát dolgoztunk. Először 2010-ben tar-
tottam egy kurzust az SZFE-n – Horváth
Csaba felkérésére –, és nem sokkal később
Zsámbéki Gábor megkérdezte, hogy lenne-
e kedvem mellette társosztályvezetőként
osztályt indítani. Az első közös osztályunk
2018-ban végzett, ők már a pályán vannak.
Nagyon tehetséges és jó színészek kerültek
ki onnan, megemlíteném például Kovács
Tamást, Vizi Dávidot, Ballér Biankát vagy
például Mészöly Annát, aki a Miskolci
Színház vezető színésze. Tehát elmondható,
hogy nagyon jó csapat végzett ott. A máso-
dik osztályunk most harmadéves, tehát az
első után közvetlenül még egyet indítot-
tunk. Számomra az SZFE, amióta ott dol-
goztam tanárként, mindig egy lehetőség

volt arra, hogy a fiatalokkal való munka
közben saját magamat is megújítsam. Na-
gyon fontos hangsúlyozni, hogy kizárólag
szakmai kérdések mentén zajlott az oktatás
nálunk, szemben azzal a rengeteg rágalom-
mal, amit kapott az SZFE, hogy ideológiá-
kat adunk át. 

A felmondás egy nagyon fájdalmas pilla-
nat volt, én azelőtt munkahelyen soha nem
mondtam fel. Nagyon nehéz döntés volt, de
azt nem mondhatom, hogy megbántam, mert
sajnos egy olyan időszakban jött el ez a pil-
lanat számomra, amikor már jó ideje érlelő-
dött bennem ez a döntés, és rengeteg
racionális indokom volt, amelyekért azt
mondtam, hogy én ilyen körülmények között
nem tudok felelősséget vállalni a fiatalokért,
hiszen ehhez kellenek eszközök is. Ezeket
pedig elvették a kezünkből, és így már nem
lehet felelősen azt mondani, hogy igen,
tudom vinni az osztály ügyeit. Érzelmileg na-
gyon nehéz lépés volt, mert kötődöm az osz-
tályhoz, és azt gondolom, hogy számukra is
fontos munkakapcsolat volt a miénk. Lehető-
ségeimhez mérten mindent el fogok követni,
hogy az ő pályájukat segítsem a továbbiak-
ban is.

A magyar közélet az ideologizált modell-
váltásnak és az ennek következtében megtör-
tént felmondásoknak köszönhetően
elveszített egy 156 éve jól működő egyete-
met, amelyen javítani lehetett volna, de szét-
verni semmiképpen. Újjáépíteni azt, ami
most szét lett rombolva, sokkal több ideig fog
tartani, mint a lerombolás. 

Ami a FreeSZFE Egyesületet illeti, alaku-
lóban van a közgyűlése, egyre többen lesznek
tagok. Ez egy olyan szerveződés próbál lenni,
amely szabad teret enged azoknak a hallga-
tóknak és nem utolsósorban az oktatóknak,
akik a mostani kuratórium vezetése alatt már
nem tudnak együtt dolgozni. Remélhetőleg
minél többen fognak csatlakozni, és széles
hallgatói, valamint oktatói kört fog érinteni. 
Ambrus Laura: Egy dolog szakítani, 
és más dolog temetni

A színművészet világába frissen belecsöp-
pent diák voltam, és szerettem volna minél
mélyebbre ásni a szakmában. Bábszínészhall-
gató voltam a Marosvásárhelyi Színművé-
szeti Egyetemen, és az egyik osztálytársam,
aki Magyarországról jött hozzánk, egy fél-
évre kiment Budapestre, az SZFE-re. Ez is
fokozta a kíváncsiságomat, érdekelt, hogy
milyen lehet a színészképzés a magyar fővá-
rosban. Ott voltak a nagy nevek, és folyama-
tosan figyeltem az ottani történéseket, aztán
felcsillant az Erasmus lehetősége. Általában
ezzel az ösztöndíjjal mindenki messzi orszá-
gokat céloz meg, azonban szerintem a szín-
művészet területén fontos az anyanyelv, és

így a szakmai maximumot számomra Buda-
pest és az SZFE jelentette. 2010-ben mentem
ki, először fél évre, majd nagyon hamar ma-
gával ragadott az ottani világ, főként szakma-
ilag, így hát meghosszabbítottam az
Erasmust, és egy évet töltöttem kint. Nagyon
jó tanáraim voltak, az osztályközösség, úgy
éreztem, rövid idő alatt befogadott, jó volt a
hangulat, kimagasló munkafolyamatokban
vehettem részt, és mindez motivált.

Érdekes tapasztalat volt a megérkezés az
SZFE-re. Kérdés volt először is, hogy hol
lesz a szállás, de rövid időn belül az SZFE
kollégiumában helyezkedtem el. Az Eras-
mus-ösztöndíjamhoz viszonyítva elég borsos
összeget kellett fizetnem a kollégiumi szállá-
sért. A komfort nagyon meglepett, mert
mondhatni elég rossz körülmények uralkod-
tak. Vigasztalt és ugyanakkor érdekes volt el-
gondolni, hogy ugyanazokban a szobákban,
ugyanolyan körülmények között élték napja-
ikat az általam csodált nagyjai is a szakmá-
nak. 3-4-en voltunk egy szobában, régi
bútorok és ósdi falvédők társaságában. Nincs
mit szépíteni, nem olyan volt, mint ahogy el-
képzeltem. Mégis jól éreztem magam. Úgy
tudnám megfogalmazni, hogy az egyetemen
kívüli alkotóműhely volt a kollégium is. 

Az Ódry Színpadon Alföldi Róberttel a
Tavasz ébredését próbáltuk, illetve talán
Huszti Péterrel a Szomorú vasárnapot állítot-
tuk ott össze. Így hálás vagyok, mert van ta-
pasztalatom az Ódry Színpaddal, azonban
sajnos előadásunk abban az évben nem 
volt ott.

Követtem a mostani történéseket, az osz-
tálytársaim is őrt álltak, így általuk és más 
facebookos bejegyzéseken keresztül is lát-
tam, mi folyik ott, és érintettnek éreztem
magam. Láttam az új tanári névsort is, a sok
kérdőjelet, úgy érzem és látom, hogy nem
csak számomra ismeretlenek a tevékenysé-
geik. Nem csak allűrből fontosak a nagy
nevek. Ha valóban átalakítják a színészkép-
zést az egyetemen, akkor feltehetően hígulni
fog a szakma, valami más mozgatóereje lesz
az egyetemnek, és a több évtizedes múltat
nehéz lesz újjáépíteni. Ez pedig a magyar
színházi létet is át fogja alakítani. Az viszont
felmerült bennem, hogy majd talán többen
fognak idejönni a színművészeti egyete-
mekre, akár Marosvásárhelyre, akár Kolozs-
várra, mind tanárok, mind diákok. Itt még
nem történt nagyon lényeges változás, bár
azért voltak beavatkozások.

Számomra már csak emlék az ott töltött
év, de jó volt tudni, hogy létezik a Vas utcai
koli, az Ódry, a Hevesi, a Padlás, a Várkonyi
és a Nádasy terem. Olykor nézegetni azt,
hogy éppen mi történik ott. Amikor eljöttem,
felért egy szakítással, egyfajta gyászként
éltem meg, de tudtam, hogy visszamehetek.
Tehát szakítás volt, és nem halál. Ezután
hiába megyek végig a Vas utcán, ha Budapes-
ten járok, már nem fogom megtalálni azt,
amit keresek, és a büfében sem ehetem meleg
szendvicset. 

(Folytatás a 6. oldalon)
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Mesél az SZFE és az Ódry Színpad

A magyar színészképzés fellegváráról 

Alföldi Róbert Fotó: Horváth Evelin Lina

Fullajtár Andrea Fotó: Kállai-Tóth Anett

Ambrus Laura Fotó: Dászkel János

A budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem, azaz
az SZFE neve hallatán számtalan embernek a felkavart
vizek jutnak az eszébe, és természetesen, mint olyan
sok más területen, itt is előkerült a politikai hovatarto-
zás kérdése. Pedig a művészet és az alkotás elég távol
áll a politikától, vagyis inkább távol kellene állnia. 2020
februárjában elkezdődtek az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal az intézmény modellváltása kapcsán
tartott értekezletek. A tervek szerint négy egyetem, az
SZFE, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar
Táncművészeti Egyetem és a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem egy közös alapítvány fenntartásába került
volna. Azonban az áprilisi tájékoztatóban a korábbi el-
képzelés helyett a négy egyetem egy-egy önálló alapít-
vány fenntartásába kerülne. A megvalósításban a három
másik egyetem haladékot kapott, az SZFE nem. Azt kö-
vetően, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes be-
terjesztette a törvényjavaslatot a Színház- és
Filmművészeti Egyetemért Alapítványról, pár nap múlva
egy interjú kapcsán tudatosult a vezetőségben, hogy
szeptember elsejétől hatályba lép a modellváltás. Au-
gusztus 18-án bejegyezték a Színház- és Filmművésze-
tért Alapítványt, valamint a kuratórium tagjait, ami
szeptembertől az SZFE tulajdonosi jogait gyakorolja. Az
egyetem által javasoltak közül senki nem került be a
testületbe. Augusztus 30-án Orbán Viktor fenntartóvál-
tásra hivatkozva visszavonta a korábban kinevezett
kancellárt és a kancellári rendszert. Másnap az SZFE ve-
zetése és szenátusa bejelentette lemondását. Az új ve-
zetőség ellen tiltakozó diákság szeptember 1-jén

elfoglalta az egyetem Vas utcai központi épületét, ahol
az Ódry Színpad is található. Kialakítottak egy 200-250
főből álló barikádot, és éjjel is volt egy 5-7 fős őrség.
Október 13-án az egyetem vezetése bejelentette, hogy
befejezettnek nyilvánítják a tanköztársaságot, annak
infrastrukturális és pénzügyi feltételeit a továbbiakban
nem biztosítják. Ennek első jele az volt, hogy Szarka
Gábor kancellár utasítására este hat és reggel hét között
kikapcsolták az internetet a Vas utcai épületben. Októ-
ber 16-án Szarka Gábor őszi szünetre és fertőtlenítésre
hivatkozva elrendelte az egyetem kiürítését, azonban a
diákok folytatták a blokádot. Végül november 9-én fel-
adták azt, miután a kormány bejelentette a koronaví-
rus-járvány második hullámának kezelésére vonatkozó
intézkedéseket. A második félévet az egyetem hallgatói
már nem a Vas utcai épületben fogják kezdeni, ugyanis
azt visszaadják a református egyháznak. Ezzel együtt
megszűnt a 62 éves Ódry Színpad is. Az egyetem alapít-
ványi tulajdonba kerülését ellenzők február 7-én virág-
okkal búcsúztatták a legendás színházi helyszínt. Mára
már az Ódry Színpad táblája sincs a helyén.
De mit is képviselt az SZFE és az Ódry? Összeállításunk-
ban erre keressük a választ Alföldi Róbert Jászai Mari-
díjas színész-rendezővel, Fullajtár Andrea Jászai
Mari-díjas színésznővel, az SZFE volt tanárával, Nagy
Ervin Jászai Mari-díjas színművésszel és Ambrus Laurá-
val, az Erdélyi Magyar Televízió műsorvezetőjével, az
SZFE volt diákjával.

Nagy Bodó Szilárd  



Nagy Ervin: 
A falakban is ott van a szellemiség

Tizenhat éves voltam, amikor feljöttem
Budapestre. Akkor az SZFE számomra el-
érhetetlen álomnak tűnt. Tizenhét évesen,
miután a Hevesi Sándor teremben megnéz-
tem Fekete Tibort, úgy éreztem, olyan te-
hetségtelen vagyok, hogy engem ide biztos
nem vesznek fel. Aztán mégis, rögtön az
első próbálkozás után bekerültem, amit ha-
talmas szerencsének tekintek a mai napig.
A mi generációnkkal kezdték el az egyhe-
tes felvételi rendszert, soha nem fogom el-
felejteni, hogy elzsibbadtam a
boldogságtól, amikor megtudtam, hogy fel-
vettek. Olyan mesterektől tanulhattam,
mint Horvay István, Máté Gábor, Sinkó
László vagy Gálffi László, akik megszám-
lálhatatlan nagy nevet tettek a pályára. Egy
sajátos művészi attitűdöt sajátítottam el,
amiből a mai napig táplálkozom. Mindig
támogattak abban, hogy harcoljak azért,
amit igaznak hiszek, mert ez hatással lesz
az alakításaimra is. Emberi és művészi tar-
tást kaptam az oktatóimtól és az egyetemtől.
Horvay megjárta a második világháború
poklát is, mégsem ítélt soha semmilyen tör-
ténelmi vagy politikai nézet alapján. Akik
most visszafelé mutogatva ideológiai kép-
zésről beszélnek, egész egyszerűen hazud-
nak. Sokunk nevében bátran állítom, hogy a

tanáraink számára mindig kizárólag a szak-
maiság és a tehetség számított.

*
Vidnyánszky Attila 2020 novemberében

az InfoRádiónak adott interjújában azt
mondta, hogy egy sokkal nyitottabb, színe-
sebb és gazdagabb életet élő egyetemet vi-
zionálnak.

Megkezdődött a franciaországi
Normandiában azoknak a tölgyfák-
nak a kiválasztása, amelyeket a pá-
rizsi Notre-Dame-székesegyháznak
a 2019. áprilisi tűzvész nyomán le-
omlott huszártornya helyreállításá-
hoz fognak felhasználni. Március
végéig mintegy 1000, legalább szá-
zéves fát vágnak ki.

Jelképesnek is tekinthető, hogy
miközben a katedrális boltozatának
stabilizálása még nem fejeződött
be, a conches-i erdőben az erdészek
már elkezdték a huszártorony hely-
reállításához szükséges tölgyfák ki-
választását.

Francois Hauet, az erdőmérnö-
kök normandiai egyesületének alel-

nöke a France Inter közrádióban el-
mondta: egyelőre a huszártorony-
hoz szükséges ácsolathoz
válogatják ki a fákat a megfelelő
méretek (magasság, minőség, át-
mérő) alapján. A fák 50–90 centi-
méter átmérőjűek, és 8–14 méter
magasak. Conches-ban 15–20 fát
választanak ki, de március végéig

mintegy ezer fát vágnak ki ország-
szerte.

„Legalább százéves fákról van
szó, de van, amelyik 200 éves, sőt
egy kicsit még öregebb is” –
mondta Philippe Gourmain, a
Notre-Dame felújításának fakivá-
gási koordinátora a közrádióban. „A
fákat ki kell szárítani, azaz fel kell
fűrészelni, és 12–18 hónapig pihen-
tetni, hogy kiszáradjanak” – tette
hozzá. Az erdők egy részét, ame-
lyekből a tölgyfákat kivágják, még
a francia királyok telepítették az
egykoron grandiózus francia ha-
jóflotta folyamatos megújításához.

Az erdészeti szakemberek szerint
ősszel egy újabb hasonló folyamat
kezdődik, akkor majd a katedrális
tetőszerkezetéhez szükséges tölgy-
fákat választják ki. Arra is felhívták
a figyelmet, hogy a francia erdők
bőséggel rendelkeznek a megfelelő
méretű tölgyfákkal.

Philippe Gourmain elmondta:
Franciaország mintegy 600 millió
köbméter tölgyfával rendelkezik,
ami több mint egymilliárd fát jelent,
5 centiméterestől az egyméteres át-
mérőjűig. A tartalék évente 14 mil-
lió köbméterrel nő, és a
tartaléknövekedésnek alig a felét
használja fel évente az ország.

Emmanuel Macron tavaly július-
ban engedélyezte, hogy az eredeti
formájában állítsák helyre a leom-
lott huszártornyot, jóllehet a francia
elnök eleinte azt szerette volna, ha
kortárs építészeti tervek szerint, a
21. század többé-kevésbé merész
lenyomatát magán hordozva épült
volna újjá a katedrális.

Miután a tervek szerint 2024-re
be kell befejeződnie a helyreállítás-
nak, sürgőssé vált a helyreállításhoz
szükséges minden fa kivágása. „Az
erdészeti ágazat már a tűzvész után
jelezte, hogy felajánlja a szükséges
faanyagot és a hozzá tartozó mun-
kálatokat, így a fűrészelést is a hu-
szártorony és a tetőszerkezet
helyreállításához” – emlékeztetett
Philippe Gourmain.

Az ország minden régiójából ér-
kező fákat és a hozzá tartozó mun-
kálatokat ingyenesen adják az
erdők a katedrális helyreállításához.
A székesegyházban 2019. április

15-én csaptak fel a lángok, elpusz-
títva a tetőzetet és a huszártornyot.
Tavaly befejeződött a tűzvész nyo-
mán leomlott huszártorony körüli
deformálódott állványzat elbontása,
és ezzel elhárult az omlásveszély,
szabad utat adva a tényleges felújí-
tás megkezdésének.
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A Magyar Írószö-
vetség kezdeménye-
zésére három éve
február 18-án, Jókai
Mór születésnapján
ünnepeljük a ma-
gyar széppróza nap-
ját. Az Erdélyi
Magyar Írók Ligája
(E-MIL) idén is
társszervezője a ma-
gyar széppróza
napja online eseménysorozatának. Február
18. és 20. között mindennap délután 6 órától
hat prózaíró mutatkozik be az erdélyi író-
szervezet világhálós eseményein, amelyek
az E-MIL Facebook-oldalán és YouTube-
csatornáján tekinthetők meg élő közvetítés
formájában. Az E-MIL műsorai ugyanezen
napokon kerülnek adásba az Erdélyi Ma-
gyar Televízióban este fél tíztől kezdődően. 

Február 18-án Haklik Norbert és Szántai
János prózaírókkal beszélgetett Mărcuţiu-
Rácz Dóra költő, író, a kolozsvári Helikon
szerkesztője. Február 19-én Borcsa Imola
prózaíró és Serestély Zalán író, költő lépett

fel Sánta Miriám költő, szerkesztő moderá-
lásában. Zárásképp február 20-án Márton
Evelint és Vincze Ferencet kérdezi Codău
Annamária kritikus, a marosvásárhelyi Látó
szerkesztője. 

Az esemény társszervezője a Magyar
Írószövetség Arany János Alapítványa és az
Erdélyi Magyar Írók Ligája. Támogatója a
Nemzeti Kulturális Alap. Az E-MIL kie-
melt médiapartnere az Erdélyi Magyar Te-
levízió (ETV) és a kolozsvári Videopontes
Stúdió.

További részletek: https://www.face-
book.com/events/3753344731378714

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája 
rendezvényei a magyar széppróza

napja alkalmából

A magyar színészképzés 
fellegváráról 

Lost in Los Angeles munkacímmel folytatódik a rejtélyes
körülmények között meghalt Barta Tamás gitáros-zenészről
szóló Siess haza, vár a mama! című dokumentumfilm – közölte
a produkció szerdán az MTI-vel.

Az LGT egykori gitárosáról szóló Siess haza, vár a mama!
című dokumentumfilm Hajdu Eszter rendezésében, a Mirado-
uro Kft. gyártásában készült, a Nemzeti Filmintézet támogatá-
sával.

A film a Los Angelesben maradt Barta Tamás életét mutatja
be a közte és a Budapesten élő édesanyja (Friedman Edit) kö-
zött lezajlott, kazettákra felvett „hangos levelezéseken” keresz-
tül, az anya–fiú kapcsolatra fókuszálva.

A tájékoztatóban emlékeztetnek arra, hogy a film a zenész
halála (1982. február 16.) évfordulója alkalmából, a járvány
okozta rendkívüli helyzetre való tekintettel, egy hétig ingyene-
sen volt elérhető a YouTube csatornán. A dokumentumfilmet
egy hét leforgása alatt 116 ezerszer nézték meg 28 országból.

A produkció közölte: az elmúlt hetekben rengetegen keresték
meg az alkotókat a világ minden tájáról; magyarok, akik az
1970-es és 1980-as években Los Angelesben éltek, ismerték
Barta Tamást és amerikai életét, annak körülményeit. Számta-

lan történetet, információt osztottak meg, volt, aki névtelensé-
get vagy bizalmasságot kért – olvasható a közleményben,
amely kiemeli: az alkotók hónapok óta dolgoznak a film foly-
tatásán.

Barta Tamás (1948–1982) a hatvanas évek közepétől a Syco-
norban játszott, megfordult a Syriusban, majd a Hungáriába ke-
rült, játszott a csapat első, Koncert a Marson című albumán
(1970).

1971-ben Presser Gáborral, Frenreisz Károllyal és Laux Jó-
zseffel együtt megalakította a Locomotiv GT-t, amely a magyar
rockzene meghatározó csapata lett. Az ő gitárjátéka hallható az
LGT első három lemezén (Locomotiv GT – 1971, Ringasd el
magad – 1972, Bummm! – 1973), a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról című albumon, valamint Zalatnay Sarolta és
Kovács Kati egy-egy lemezén. A hetvenes évek első felében az
egyik legjobb gitárosnak számított Magyarországon, emellett
remek zeneszerző és énekes is volt.

1974-ben nem tért haza az LGT amerikai turnéjáról; egy da-
rabig még zenélt, aztán különböző üzletekbe fogott. 1982-ben
máig tisztázatlan körülmények között lelőtték Los Angeles-
ben.

Folytatás készül a Barta Tamás gitárosról szóló dokumentumfilmhez

Notre-Dame
Megkezdődött a helyreállításhoz szükséges 100–200 éves fák kiválasztása

Nagy Ervin Fotó: Krasznai Zoltán

(Folytatás az 5. oldalról)



MINDENFÉLE

VÁLLALUNK tetőjavítást, bádogos-
munkát, szigetelést, csatornakészítést és
bármilyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(10600)

FAMETSZÉST, permetezést vállalok. Tel.
0770-621-920. (10712)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk feb-
ruár 20-án MÁTYÁS ANNÁRA
szül. Păcurar halálának hatodik
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Szeret-
tei. (10661)

Fájó szívvel emlékezünk szeretett
édesanyánkra, SIKÓ ROZÁLIÁRA
született MAGYARI ROZÁLIA ha-
lálának első évfordulóján, február
21-én, és édesapánkra, a paniti
születésű SIKÓ LAJOS szentkirá-
lyi lakosra december 18-án, halá-
lának 5. évfordulóján.  Emlékük
legyen áldott, nyugalmuk csen-
des!
Emlékeznek rájuk: két lányuk,
vejük, Csaba, négy unokájuk és
három dédunokájuk. (-I)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal búcsúzunk a
szeretett feleségtől, édesanyától,
nagymamától, dédnagymamától,
testvértől, sógornőtől, közeli és
távoli rokontól, jó szomszédtól
és ismerőstől, 

LŐRINCZI MÁRIÁTÓL 
(Manyi) 

szül. Dézmási 
aki életének 86. évében 2021.
február 18-án örökre megpihent.
Végső nyugalomra 2021. február
22-én, hétfőn 14 órakor helyez-
zük a marosvásárhelyi katolikus
temetőbe. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (10878-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély megrendüléssel értesül-
tünk a szeretett JÓZSA
IRÉNKE haláláról. Felejthetet-
len jóságod és emléked szí-
vünkben mindig élni fog. Az
együtt töltött évek szép emlé-
két örökre megőrizzük.
Őszinte együttérzéssel oszto-
zunk Melinda és családja fáj-
dalmában. Lonczi és Jóska
O.  Svédországból. (v.-I)

Szomorúan búcsúzunk 
LŐRINCZI (DÉZMÁSI) 
MÁRIÁTÓL. Emlékét szívünk-
ben őrizzük. Nyugodjon béké-
ben! Őszinte részvétünk a
gyászoló családnak. Derzsy
Éva és Gabriella. (sz.-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik drága szerettünk,
SZÁSZ FERENC temetésén részt
vettek, sírjára virágot helyeztek
és gyászunkban osztoztak. A
gyászoló család. (10872)
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Négyévi feltételes, négyévi próbaidőre
felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélte a bíróság Anasztaszija Sev-
csenko orosz aktivistát „nemkívánatos
szervezetben” való részvétel miatt
csütörtökön Rosztov-na-Donuban. 

Sevcsenkót azzal vádolták meg, hogy az
emigrációban élő, a Kremllel szemben élesen
kritikus volt olajmágnás, Mihail Hodorkovsz-
kij által alapított, londoni székhelyű Nyitott
Oroszország csoport tagja. Sevcsenko ezzel
szemben azt állította, hogy ő az ezzel azonos
nevű, de oroszországi szervezethez tartozott,
amely nem esik az 2015-ös, „nemkívánatos
szervezetekről” rendelkező törvény hatálya
alá.

Anasztaszija Sevcsenko az első ember
Oroszországban, aki ellen „nemkívánatos
szervezetben” való részvétel címén büntető-
eljárást indítottak.
Az aktivista az eljárás alatt 
elvesztette lányát

A 41 éves aktivista elleni eljárás már két
éve tart. Sevcsenkót 2019 januárjában helyez-
ték házi őrizetbe, a védelem szerint azért, mert
részt vett egy politikai vitában és egy szemi-
náriumon, valamint egy tüntetésen, ami nem
számít jogellenes cselekedetnek. 

Az ügyész ötévi letöltendő szabadságvesz-
tés kiszabását kérte a bíróságtól.

A felelősségre vonás ideje alatt Sevcsenkó-
nak meghalt a 17 éves lánya, akit fejlődési
problémákkal terhelt gyerekek számára fenn-
tartott intézetben kezeltek.
Jogvédők a civil szervezeteket féltik 

Jogvédők szerint az orosz hatóságok a
„nemkívánatos szervezet” és a „külföldi
ügynök” kategória bevezetésével a civil szer-
vezetek ellen lépnek fel. 

A hivatalos álláspont szerint a vonatkozó
jogszabályok célja a belügyekbe való külföldi
beavatkozás megakadályozása.

„Nemkívánatosnak” azok a szervezetek
minősíthetők, amelyek tevékenysége veszélyt
jelent Oroszország alkotmányos rendjére
vagy állambiztonságára.

Forrás: Euronews

Nemkívánatos csoporthoz tartozás miatt ítélték
börtönre az orosz aktivistát 

sevcsenko szerint tévedés történt 

Egy napra felfüggesztették az oltást
az AstraZenecával Németországban 

Két német kórházban is felfüggesz-
tették az oltásokat az AstraZeneca
vakcinájával, mert a beoltattaknál
úgynevezett „heves oltási reakciók”
léptek fel.

Brunswickben, egy kórházban a 88 Ast-
raZenecával beoltott egészségügyi dolgo-
zóból 37 alkalmazottnál fordult elő, hogy
az oltás után átmenetileg nem tudta foly-
tatni a munkát. Azért, hogy az oltási prog-
ram ne befolyásolhassa az intézmények
működőképességét, a kórház vezetői átüte-
mezték az oltási folyamatot.

„Az lesz a megoldás, hogy egyrészt nem
oltunk a hét közepén, másrészt szelektál-
nunk kell, hogy kiknek adhatjuk be a vak-
cinát. Azt nem
engedhetjük meg
magunknak, hogy
teljes osztályok
dolgozói együtt hi-
ányozzanak egy
napot. Ezért legkö-
zelebb pénteken
folytatjuk az oltást,
és akkor a beoltot-
tak tudnak pihenni
a hét végén” –
mondta el a kórház
orvos igazgatója,

Karl-Dieter Heller. A német egészségügyi
miniszter szerint az AstraZeneca eddig
csaknem 740.000 adag oltóanyagot szál-
lított Németországba, és körülbelül
90.000-en már meg is kapták az oltást. A
gyártó kiáll amellett, hogy a vakcina ha-
tékony a koronavírus brit változata ellen
is.

Egy online felmérésekkel foglalkozó cég
szerint ugynakkor a németek 34,8%-ának
megingott a bizalma a brit–svéd gyógyszer-
gyártó társaság együttműködésében kifej-
lesztett védőoltásban, és inkább megvárná,
míg egy másik vakcinával oltathatja be
magát. (mózes)

Forrás: Euronews

Sikerült leszállnia a NASA marsjárójának 
Majdnem két évig marad a vörös bolygón 

A NASA, az amerikai űrügynökség marsjárójának
sikerült leszállnia a vörös bolygó felszínére, hogy ta-
lajmintákat gyűjtsön, és a földihez hasonló élet nyo-
mai után kutasson majdnem két földi éven át. 

A terepjáró méretű robot ejtőernyővel ereszkedett
le a Marsra több mint féléves űrutazás után. A 250
méter mély Jezero-kráterben érte el a Mars felszínét,
egy ősi folyó deltatorkolatánál. 

Az Euronews szakújságírója, Jeremy Wilks hang-
súlyozza, hogy történelmi jelentőségű teljesítményről
van szó. Ez ugyanis az első alkalom, amikor egy
misszió kifejezetten az életet kutatja a Marson. Más
küldetések azt szokták vizsgálni, hogy az ember szá-
mára élhető bolygó-e. De a NASA most kifejezetten
az élet nyomait kutatja. 

„És van itt még ezenkívül is valami elképesztően

klassz dolog – mondja Jeremy Wilks –, mégpedig egy
helikopter. A NASA felküldött egy helikoptert, és azt
reméli, hogy az majd repülni fog. Nem vizsgál sem-
mit, csak demonstrálja, hogy a Mars légkörében lehet
repülni. Ha ez sikerül, akkor az űrhajósok tudják majd
használni a kutatásaikhoz ezt a technológiát a Mars
körül.”

A Perseverance nevű marsjáró minden szempont-
ból listavezető az űrjárművek között. Összesen 19 ka-
mera van rajta, ezeken kívül egy olyan szerkezet,
amely lehetővé teszi, hogy a tudósok a távolból ké-
miai és geológiai elemzéseket végezzenek a kőzet-
mintákon. És felküldtek vele többféle anyagmintát is
űrruhákból, hogy kiderüljön, bírják-e az ottani viszo-
nyokat. (mózes)

Forrás: Euronews

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!

Anasztaszija sevcsenko Forrás: euronews

Forrás: YouTube 

Forrás: Euronews

Mózes Edith
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FoNTos  TELEFoNsZáMok
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

• Központosított ügyelet 
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD, 
Csendőrség, Mentőállomás): 112
• Rendőrség - 0265/202-305  
• SMURD (betegekkel 
kapcsolatos információk) - 0265/210-110
• Sürgősségi szolgálat:

- gyermekeknek - 0265/210-177
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS, 
otthongondozó szolgálat,
8–16 óra között: 0736-883-110

• Optika-Optofarm   - 0265/212-304
- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351
•  Marmed - 0265/250-344

járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658
- 0729-024-380

Labor - 0751-114-307
e-mail: marmed@marmed.ro,

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia

Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

• Prefektúra - 0265/266-801
• RDS–RCS - 0365/400-401

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929

- 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
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FoNTos TELEFoNsZáMok rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

Pontosítás 
a Transilvania Repülőtér február 12-én

megjelent álláshirdetéséhez 
• A GAZDASÁGIOSZTÁLY-VEZETŐ esetében
az iratok benyújtásának határideje: 2021. március 4., 16 óra. 

A versenyvizsga időpontja: március 11., 10 óra 

• A VILLANYSZERELŐI állás esetében 
az iratok benyújtásának határideje: 2021. március 5., 16 óra. 
A versenyvizsga időpontja: március 12., 10 óra. 
Bővebben a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy 

a 0265-328-888-as telefonszámon. 


