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Két hétig online oktatás lesz a Sapientián

Az energiaspórlás is szempont

Ne feledje
idejében
megújítani
előfizetését!
Ha előfizet,
biztosan
kézhez kapja,

FÉLÁRON!
Több erdélyi
színész a készülő
Tündérkerben

Javában zajlik a Móricz Zsigmond Erdély-trilógiájának első, Tündérkert
című regénye alapján készülő nyolcrészes történelmi politikai thriller forgatása. Katona Péter Dániel a fiatal
Báthory Gábort alakítja, Bethlen Gábort Bokor Barna erdélyi színész
játssza, de mellettük több erdélyi művész is szerepet kapott.

____________2.
Nyolcvan éve
született
Szőcs Kálmán

A költő 1942. szeptember 19-én Marosvásárhelyen született, 31 évesen, 1973.
augusztus 20-án szülővárosában vetett
véget életének. Jó barátja, Gálfalvi
György akkori búcsúbeszédével emlékezünk ma rá. Az író a szöveget a pár
hónapja megjelent Szárnyas malomkövek című kötetében is közzétette.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Bár szinte mindenkinek elege lett az online oktatásból, mostanra úgy néz ki, hogy mégis van létjogosultsága, és a jelenlegi jogszabályok közepette törvényes keret is van rá a
felsőoktatási intézményekben. A 2022. évi 69. sz. sürgősségi
kormányrendelet módosította az érvényben levő 2011-es
tanügyi törvényt, erre a változtatásra még a nyár folyamán
került sor.

Nagy-Bodó Szilárd

A kormányrendelet bevezetése előtt nem volt szabad felsőoktatási intézményben nappali tagozaton különféle online tevékenységeket folytatni. Azonban ez a módosítás ezen változtatott. Továbbá a rendelet azt
is tartalmazza, hogy a 2022–2023-as tanév kezdetéig az Országos Minőségbiztosítási Bizottság (ARACIS) dolgozza ki azokat a szakmai kritériumokat, amelyek ennek a lehetőségnek az alkalmazását
kivitelezhetővé teszik. Ez a nyár folyamán meg is történt, és a szempontok meg is jelentek a Hivatalos Közlönyben.
(Folytatás a 2. oldalon)

____________3.
Távol-Kelet
emberközelben

A több mint harminc éve Németországban élő Iszlai-Seiler Éva népes
közönséget vonzó mostani kiállítása
azt tanúsította a Bernády Házban,
hogy mély hatással volt rá a TávolKelet varázsa is.

____________5.

Energetikai együttműködés
20% kedvezményben részesülnek a gyermekek
antireflexes lencse rendelése esetén.

Ukrajna, Moldova és Románia energetikai hálózatainak
összekapcsolását, a háromoldalú energetikai együttműködés
bővítését
célzó
kormányközi
egyezmény
megkötéséről
állapodtak
meg csütörtökön Odesszában a három ország illetékes
miniszterei – közölte a külügyminisztérium.

Az első ukrán–moldovai–román
háromoldalú külügyminiszeri találkozón – Dmitro Kuleba ukrán,
Nicu Popescu moldovai és Bogdan
Aurescu román külügyminiszter
mellett – az energetikai tárcák, valamint a román villamosenergiahálózatot kezelő Transelectrica
vállalat vezetői is részt vettek.
A megbeszélésen arról a sürgős
energetikai támogatásról volt szó,
amelyre Moldovának és Ukrajnának szüksége van ahhoz, hogy átvészelje a közelgő telet, közép- és
hosszú távon pedig a villamosenergia- és gázhálózatok regionális
összekapcsolásának kiépítéséről,

valamint a meglévő interkonnektorok rehabilitálásáról tárgyaltak,
megakadályozandó, hogy az energiát geopolitikai célokra lehessen
felhasználni.
A találkozóról kiadott közös nyilatkozat szerint az ukrán, a moldovai és a román külügyminiszter
határozottan elítélte Oroszország
Ukrajna elleni agresszióját és a zaporozzsjai atomerőmű orosz megszállását.
A bukaresti külügyi közlemény
szerint szó volt továbbá Ukrajna és
Moldova európai uniós integrációjáról, az ukrán állampolgárok Romániába történő belépésének
könnyítéséről, és egyetértettek
abban, hogy Ukrajna szomszédai
közül Moldova került a legsúlyosabb helyzetbe az orosz agresszió
következtében. A román fél ismételten kifejezte segítőkészségét, rámutatva, hogy eddig már 2,3
millió, a háború elől Romániába
vagy Románián át menekülő ukrán
állampolgárnak
nyújtottak
(Folytatás a 2. oldalon)
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Ma ZSÓFIA,
holnap DIÁNA napja.
DIÁNA: római mitológiai név, jelentése: ragyogó. A név jelentése bizonytalan, talán a dies (nap, nappal)
szóval függ össze.

IDŐJÁRÁS

BNR – 2022. szeptember 16.

A Nap kel
7 óra 2 perckor,
lenyugszik
19 óra 31 perckor.
Az év 260. napja,
hátravan 105 nap.

Zápor lehetséges
Hőmérséklet:
max. 16 0C
min. 13 0C

VALUTAÁRFOLYAM

1 EUR

4,9253

1 USD

4,9376

100 HUF

1,2160

1 g ARANY

263,5065

Energetikai együttműködés
(Folytatás az 1. oldalról)
segítséget, és 4 millió tonna ukrán
gabonát sikerült Románián keresztül exportálni.
A román külügyminiszter ugyanakkor jelezte: továbbra is elvárja
Ukrajnától, hogy biztosítsa az ukrajnai románok kulturális önazonosságához
fűződő
jogokat,
ugyanolyan szabványokat alkalmazva, mint amilyeneket az ukrán

kisebbség élvez Romániában, továbbá Kijev ismerje el hivatalosan,
hogy az úgynevezett „moldovai
nyelv” nem létezik, miután tavaly
áprilisban elismerte, hogy a moldovai nyelv azonos a románnal.
A következő ukrán–moldovai–
román háromoldalú külügyminiszteri találkozót Bukarestben tartják,
a tervek szerint még az év vége
előtt. (Agerpres)
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Az energiaspórlás is szempont
(Folytatás az 1. oldalról)
Dr. Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
rektora kiemelte, hogy az Európai
Unióban Románia egyike az első
olyan országoknak, amelyekben
bevezettek egy ilyen módosítást. A
rektor külön aláhúzta, hogy ennek
a döntésnek a hátterében az online
oktatás pozitívumai álltak, hiszen
tagadhatatlan, hogy ilyenekről is
beszélhetünk. Továbbá a döntés
megszületése előtt a romániai
egyetemekkel is volt egy konzultáció, amelyen az egyetemek többsége támogatta ezt a lehetőséget.
A rendelet értelmében a nappali
szakos alapképzés esetében az elméleti oktatás maximum 60%-ban
történhet online, míg a gyakorlati
oktatás 30%-ban. Ezek az arányok
a mesterképzés esetében 5-5%-kal
magasabbak. Ezen határokon belül
az egyetemekre van bízva, hogy
milyen mértékben élnek a lehetőséggel.
Dr. Tonk Márton nyomatékosí-

totta, hogy azért kavart nagy port a
Sapientia körül az a hír, hogy két
hétig online lesznek a diákok, mert
ők voltak az elsők, akik ezt bejelentették, mivel a Sapientián a
tanév két héttel korábban kezdődik, így a tanév-felépítés előkészítése is hamarabb zajlik. A rektor
azonban szinte biztos abban, hogy
a közeljövőben a többi egyetemek
is fogják alkalmazni a részben online tanévfelépítést.
A Sapientia rektora kijelentette,
hogy az egyetem vezetősége azon
az állásponton van, hogy a nappali
képzések esetében a fizikai jelenléttel történő oktatás az előnyösebb. Viszont vannak olyan
anyagrészek, amelyeket tökéletesen át lehet adni online formában
is. Dr. Tonk Márton külön hangsúlyozta, hogy csak az elméleti oktatás fog két hétre – ez a tanév 10%-a
– átkerülni az online térbe, a gyakorlati órák teljes egészében fizikai
jelenléttel fognak zajlani. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem
lehetett volna úgy kivitelezni az

órákat, hogy 8-tól 10-ig online
órája van egy csoportnak és 10-től
12-ig jelenléti. Éppen ezért döntöttek a tömbösített forma mellett,
azazhogy december elején, az ünnepek előtt az oktatás átköltözik a
digitális térbe.
Természtesen nem véletlen az
időszak kiválasztása, az egyetem
vezetősége a gazdasági okokat is
figyelembe vette. Hiszen a téli időszakban két hétre valamelyest le
tudják csökkenteni az energiaszámlákat. Nem mellesleg a magas
villamosenergia- és földgázárak a
legtöbb egyetem, illetve iskola számára is gondot jelentenek. Sokan
nem tudják, hogy hogyan fogják
tudni fizetni a télen várható magas
számlákat.
Dr. Tonk Márton kiemelte az is,
hogy az online oktatás miatt a
tanév szerkezete nem változik,
ugyanúgy két 14 hetes félév van, és
a karácsonyi szünidő után vizsgaszesszióval kezdik az évet az egyetemen.

Tamási-emlékünnepség Farkaslakán
A Tamási Áron 125 emlékév kiemelkedő eseményeként szeptember 17–18-án az író szülőfalujában
sokrétű rendezvénysorozattal idézik
fel Tamási alakját, méltatják életműve jelentőségét.
Szombaton, szeptember 17-én 10
órától a farkaslaki Tamási Áronemlékhelyeket keresik fel az emlékezők. 16.30 órától folyóirat és
könyvbemutató lesz a Kultúrcsűrben. A Hitel folyóirat Tamási-emlékszámát,
az
illusztrált
Ábel-trilógiát és Elek Tibor Szerelmem, Erdély című kötetét ismertetik. 18.45-kor Ragyog egy csillag
címmel nyitnak kiállítást a középiskolásoknak kiírt pályázat munkáiból. 19 órától a Vitéz lélek című
színművet adja elő a kovásznai Po-

kolsár együttes. Vasárnap 12 órakor
ünnepi emlékmisére várják a főhajtókat. Celebrál Oláh Dénes plébános. 13.30 órakor Örök virrasztónk,
Tamási Áron címmel a szülőház udvarán folytatódik a megemlékezés,
és átadják a Tamási Áron- és a Virrasztás díjakat. 17 órakor a Kultúrcsűrben újabb könyvbemutatóra
kerül sor. Ablonczy László Tamási
Áron sorsjátékai című kötete, valamint a Farkaslaki Tamási Áron Művelődési Egyesület Összetartozásunk jelképe is Farkaslaka
című kiadványa kerül közönség elé.
20 órakor a művelődési otthonban a
Tündökletes világ, Kilyén Ilka és
Ritziu Krisztina-Ilka művésznők
Kincses Elemér rendezte előadása
zárja az eseménysort.

A Sapientia bentlakása

Több erdélyi színész a készülő Tündérkerben

Bethlen Gábort Bokor Barna játssza
Javában zajlik a Móricz Zsigmond
Erdély-trilógiájának
első, Tündérkert című regénye
alapján készülő nyolcrészes
történelmi politikai thriller
forgatása. Katona Péter Dániel a fiatal Báthory Gábort
alakítja,
Bethlen
Gábort
Bokor Barna erdélyi színész
játssza, de mellettük több erdélyi művész is szerepet kapott – hangzott el a film
forgatásának csütörtöki sajtónyilvános napján a fóti
filmstúdióban.

A sorozat 95 napig forog, a tervek szerint 2023 őszén tűzi műsorra
a közmédia – hangsúlyozta Helmeczy Dorottya producer, hozzátéve: a forgatások 11 helyszínen
zajlanak, egyebek mellett a Kiscelli
Múzeumban, a kőbányai pincerendszerben, egy modern ipari térben,
ahol a sorozat nagy része játszódik.
A fóti telepen a nagyszebeni jeleneteket veszik fel, amikor a hajdúk
megtámadják az erdélyi várost –
mondta.

A produkcióban több mint 15 erdélyi színész, mintegy 1600 statiszta és kaszkadőr vesz részt. A
sorozat Móricz regényén alapszik,
de a történet nem pontosan a regény
cselekményét követi nyomon.
„Több olyan eseményt is megfilmesítünk, amely megtörtént és meghatározta a történelmet, de Móricz

valamiért nem írta bele a regénybe”
– hangsúlyozta.
A sorozat ruhában, beszédstílusban, díszletben, kellékekben nem
számít korhűnek, mindenütt egy kicsit más korban mozgunk, modernek viszont nem leszünk, nem fog
megjelenni például egy mai autó –
tette hozzá Helmeczy Dorottya.

Madarász István rendező és a Báthory Gábort alakító Katona Péter Dániel

Fotó: Nagy Tibor (archív)

Madarász István rendező elmondta, a történet nagyon meglepő,
fordulatos és néha „gonosz” is.
A hetvenkét szereplő kiválogatásakor a céljuk az volt, hogy ismert
és kevésbé ismert színészek mellett
erdélyiek is szerepeljenek a sorozatban. Báthory Gábor fejedelmet az
alig húszéves főiskolás színészhallgató, Katona Péter Dániel alakítja.
Bethlen Gábor székely főkapitányt
Bokor Barna testesíti meg.
Hangsúlyozta: erős női karakterek kaptak helyet a történetben:
Báthory feleségét, a fiatal fejedelemasszonyt
Dobos Evelin, húgát,
Annát Szőke Abigél,
anyját, Erzsébetet Szamosi Zsófia alakítja.
Károlyi Zsuzsannát
Balsai Móni, Imreffynét Parti Nóra, Erdély
legvágyottabb asszonyát, Török Katát Gáspár Kata játssza.
Marosvásárhelyen
60-70 embert hallgattak meg, és közülük
választották ki a több
mint 15, Kolozsvárról,
Sepsiszentgyörgyről,
Temesvárról, CsíkszeFotó: MTI

redából, Gyergyószentmiklósról érkező művészt.
A forgatókönyvet Tasnádi Péter,
Bereményi Géza és Horváth-András Dezső írta – tette hozzá a rendező.
Kálomista Gábor, a filmet gyártó
Megafilm vezetője arról beszélt,
hogy nagy munka előzte meg a forgatókönyv elkészülését, ami négy
év alatt született meg. Hozzátette: a
Megafilm bátran nyúl történelmi témákhoz, céljuk az volt, hogy Móricz regényét fogyaszthatóvá tegyék
a fiatalok számára is.
Káel Csaba, a Nemzeti Filmintézet vezetője azt mondta: a mai korban leginkább mozgóképekkel
kommunikálnak a fiatalok, fontos,
hogy múltunkat közelebb hozzuk a
jövő generáció számára. Móricz trilógiája 1921-től 1933-ig íródott, a
Tündérkert története több párhuzamot mutat a 21. századdal.
Hozzátette: több olyan történelmi, irodalmi és sportoló hősünk
van, akinek az életét és tevékenységét be kell mutatni a nézőknek. Magyarország a filmgyártás fontos
bázisává vált, a magyar alkotók
ugyanazokkal a stábokkal forgatnak
együtt, mint a külföldi sztárok.
(MTI)

SZERKESZTI:
NAGY MIKLÓS KUND
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Nyolcvan éve született Szőcs Kálmán
A költő 1942. szeptember 19-én Marosvásárhelyen született, 31 évesen, 1973. augusztus 20-án
szülővárosában vetett véget életének. Jó barátja, Gálfalvi György akkori búcsúbeszédével emlékezünk ma rá. Az író a szöveget a pár hónapja megjelent Szárnyas malomkövek című kötetében is közzétette. Onnan kölcsönözzük mellékletünkbe.

Megújult az emléktábla
Marosvásárhelyen a Horea (egykor Baross Gábor) utca
20. szám alatt, annak a háznak a falán, ahol Szőcs Kálmán
élt és alkotott, a költő halálának 20. évfordulóján emléktáblát helyeztek el a marosvásárhelyi írók. Az eltelt évtizedekben a bronztábla, Vargyas Árpád ötvösművész
munkája elvesztette ragyogását, elsötétedett, a szövege ki-

olvashatatlanná vált. A 80. születésnap tiszteletére a Dr.
Bernády György Közművelődési Alapítvány és kurátora,
Nagy Attila költő kezdeményezésére az emlékplakettet felújították. A felújítást Kolumbán Árpád ötvösművész végezte. A bronztábla szeptember 13-án nyerte vissza régi
fényét.

Szőcs Kálmán

Küldj milliárd palackot
A mindennapi hazugságtól fölpállik a szánk,
Szemünk rebeg, kezünk remeg, vállunk riadva ráng,
Képzelt nyugalmat: ezer fehér pasztillát falunk,
Van harsány gyémánt-városunk, nincs csengettyűs falunk,
Kint Renault, Fiat vár, megannyi nagy, közömbös eb,
Ennél talán már csak a pénztárcánk közömbösebb,
S a számolt szokás-ölelés, mely csüng az éjszakán,
Mint foszló, nyirkos rongy, mely nyári kendő volt talán.
Festett hajunk, múltunk, jövőnk, s két étkezés között
Őrült bűnösnek mondjuk azt, aki levetkőzött.
Pincébe zárjuk és ítéleteket mondatunk,
Felejtsük el örökre, mi is ilyenek vagyunk.
Tudjuk, X és Zé tegnap mit szólt, vagy mit csinált,
És összenézünk bólogatva, jó, hogy nincs hibánk.
És milyen jó, hogy van vízszámlánk s néha még
Tűzpiros ingünk is; íme a korszerűség.
Lépkedünk, s nézzük az órát, mely régen megállt,
S nézzük mohón a négyszögű világot estetájt.
Nézünk krimit, nyelvleckét, táncdalfesztivált,
Nézzük a híradót, a verset is, de legkivált
A labdát, mely hálókat rezget és az égre száll.
És égre száll a lelkünk és megundorodva áll,
Látván, a neonfényből szőtt halál testünkre nő
S kering az űrbe-zárt Föld, mint egy kerek temető.

Fohász
A mindennapi hazugságtól fölpállik a szánk,
Szemünk rebeg, kezünk remeg, vállunk riadva ráng,
Költő, segíts e vad fajon, küldd el okos szavad,
Mondd meg, hogy rab, ki azt üvölti, hogy boldog és szabad.
Költő, értesd meg vélük, nincs elég arany s urán,
Hogy úr lehessen űrhajót-teremtő ész-urán,
Ki elfelejti önmagát. – Költő, ha lelked él,
Küldj milliárd palackot elveszendő lelkekért.
(Látó 2022/4., Talált vers)

A felújított emléktábla a Horea utca 20. számú ház falán

Szőcs Kálmánról – temetés után

Felesége délután fél négykor nyitotta rá az ajtót. Egy óra
után néhány perccel – pontosan emlékszem a toronyóra ütésére – felemeltem a fejem, és a háta mögött találtam magam
a főtéren. Előttem imbolygott, mint egy esetlen medvebocs
– biztos, hogy nem ivott, mert olyankor feszessé váltak a
mozdulatai –, aztán megállt a menetjegyiroda előtt. Úgy látszik, repülővel akar utazni, villant át rajtam – tudtam, hogy
a fővárosba készül, új kötetét véglegesíteni –, s kuncogni
kezdtem, mert eszembe jutott, hogy első repülőútja előtt félelmében fogadást ajánlott: ha lezuhanunk, én fizetek, ha
célba érünk, ő.
Két nappal ezelőtt történt, és máris csírázna bennem az
önáltatás: úgy tűnik, ösztönös mozdulattal mellé akartam
lépni. Az igazság pedig az, hogy amikor észrevettem, lassítottam, nehogy utolérjem, s ahogy megállt a menetrend előtt,
nyújtott léptekkel surrantam el mögötte. Nem akartam vele
találkozni. Hetek óta nem tudtunk tíz szót váltani úgy, hogy
ne bántsuk egymást, de egy közömbös szervusszal elmenni
mellette nagyon furcsa lett volna, majdnem olyan furcsa,
mint most arra gondolni, hogy nem hallom többé a hangját.
Mindig fölösleges szószaporításnak éreztem az utólag bölcs

ha-val kezdődő mondatokat, de a torkomat szorítja, amíg
élek: ha hozzálépek, hátba vágom, és meghívom egy békepohárra, fél négykor egymás mellett ülünk – s talán még
utána is, sokáig.
Imádott játszani: a halállal is eljátszogatott. Tíz évvel ezelőtt egy búcsúlevelében hét pontban sorolta fel, miért akar
meghalni. „Először is, mert tehetségtelen vagyok” – kezdte,
s én megnyugodva olvastam sorait: minden rendben van,
kutya baja, ezt nem gondolhatta komolyan. (Később kiderült: valóban bevett huszonöt altatót.)
A padlásszobában néha elnyúlt az ágyon, s görcsösen igyekezett, hogy testét megmerevítse – majdnem akkora sikerrel,
mint most a ravatalon. Ilyenkor rászóltam: ne játszd meg
magad, Kálmán. Durcás lett, amiért elrontottam a játékát: egy
este felpattant az ágyról, kirohant az erkélyre, és levetette
magát a sötétbe. Utánaléptem, és lenéztem a háromméteres
magasságból: ott himbálózott az erkély és a szilvafa között,
ujjai görcsösen szorították a korlátot. Felhúztam, s kedvem
lett volna megverni, mint egy ebadta kölyköt.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Fortepan Zichy Szín-Műhely
A Magyar Nemzeti Galéria Fortepankiállítása ihlette Gazsó L. Ferenc történeteit, amelyekből Léner András
rendezésében, Add tovább! címmel készült előadás. A darabot szeptember
30-án láthatja a budapesti közönség
a Zichy Szín-Műhely társulatának előadásában.

Gazsó L. Ferenc újságíró a szabad felhasználású közösségi fotóarchívum képeihez tetszőleges válogatás és sorrend szerint írt
személyes és megható történeteket. Az így elkészült tárcák az Országút című lap és a Magyar Nemzet Lugas című mellékletének
hasábjain jelentek meg – olvasható a teátrum
MTI-hez eljuttatott közleményében.
Az összegzésben idézik Léner András rendezőt, aki elmondta, azért választotta ezeket
a történeteket, mert a rendkívül gazdag, hol
drámai, hol szórakoztató irodalmi anyag öszszeolvasva a 20. század sorstörténetét rajzolja
ki, a századfordulótól a rendszerváltásig, világégéseken át, elmondott vagy épp elhallgatott családtörténetekben megfogalmazva.
„Embermesék, melyek reflektorfénybe hozzák fel nem fedett titkainkat, az őseink által

mesélt vagy épp elhallgatott családtörténeteket. Ezekből az egyfelé tartó történetekből izgalmas vállalkozás volt egy színházi előadás
megalkotása” – fogalmazott a rendező.
„Tizenhét fotó, tizenhét etűd, az előadás
pedig mozaikszerűen váltakozó jelenetekben
ötvözi a színházat, a kortárs táncot és az intermédiát. Minden pillanatában magunkra ismerünk, mert olyan könnyen azonosulunk a
történetekkel. Ahhoz, hogy meg tudjuk érteni
jelenünket, ismerni kell a múltunkat” – tette
hozzá Léner András.
Gazsó L. Ferenc kiemelte: a darab legfőbb
mondanivalója a fiatal generációk számára
az, hogy milyen fontos a családi és a nemzeti
identitás őrzése, hogy megőrizzük az emlékezetünkben a 20. századot a saját családi
történeteinken keresztül.
A történetek születése kapcsán kitért arra,
hogy amint meglátta a Fortepan képeit a Magyar Nemzeti Galériában 2019-ben rendezett
fotókiállításon, számtalan saját, családi vagy ismerőstől, ismeretlenektől hallott történet jutott
eszébe. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bár a
képek korhűek, a történetek, amelyeknek alapjául szolgálnak, kitalációk. Valóságos, történel-

A Zichy Szín-Műhely előadása

mileg hű környezetben sokszor önéletrajzi ihletésű, de kitalált gondolatmenetek, amelyekben tükröződik a korszak sajátos hangulata.
Hozzátette: bízik benne, hogy a darab nézői érdeklődni kezdenek saját családi történeteik
iránt, amíg még van, aki elmesélje azokat.
Az előadást szeptember 30-án mutatja be
a társulat a 6SZÍN-ben.

Forrás: Facebook

A közleményben kitértek arra is, hogy
ebben az évadban is folytatódik A színház az
iskolába megy sorozat. A Zichy Szín-Műhely
színészei Arany-, Pilinszky-műsorral járják a
Kárpát-medence iskoláit, és játsszák a nagy
sikerű Csukás István- (Utazás a szempillám
mögött) és Nemes Nagy Ágnes-darabjukat
(Az aranyecset) is.

A világ tetején üveg- és fémmetaforákban

csipkézett köntösbe burkolt, metaforikus univerzumát. Közel félszáz kisebb-nagyobb kristályos
alakzat, transzparens és átlyuggatott szoborforma, a hitvilág, a mitológia megannyi motívumát egyéni módon felhasználó mű látható a
földszinti termekben. Plakátméretű printekkel is
kiegészülnek, egységesen tanúsítva, hogy akár
bensőségesen, akár monumentális jelleggel, de
mindenképpen egységesen szolgálják a szépet,
közvetítik az alkotó egyetemes indíttatású üzenetét. A kiállítás október 13-ig látogatható.
Fotó: Sajgó Ilona

A nagyszebeni-sellemberki művész, Ioan
Tămâian adott már ízelítőt különleges ihletésű és
dekorativitású alkotásaiból Marosvásárhelyen, az
Art Nouveau Galériában jelenleg is megtekinthető kiállítása azonban minden korábbinál meggyőzőbben bizonyítja, ott a helye Románia
legnagyobb figyelmet érdemlő üveg- és ötvösművészeinek élvonalában. A világ teteje címmel
szeptember 6-án nyílt tárlat gazdagon felmutatja
a jeles díszítőművész üveget és ezüstözött fémet
ötletesen ötvöző, fantáziadús formákba, ámulatos

A Madárzsoké színpadképe

Részlet Ioan Tămâian kiállításáról

Megemlékezés a magyar dráma napján

Szőcs Kálmánról – temetés után
(Folytatás a 3. oldalról)
Túl a harmincon is gyerek maradt: veszélyes gyerek, aki felgyújthatja a házat. Nem lehetett nem haragudni rá, pedig olykor
kíméletlen tréfái, bajkeverései mögött is kisfiús zsarolás kucorgott: ugye nekem ezt is
szabad? Ugye, azért szerettek? Senkit nem ismertem, aki ilyen elemi erővel vágyott volna
arra, hogy fenntartás nélkül elfogadja és azonosuljon vele környezete. Szomjasan várta,
kérte, követelte a bajtársi bátorítást, aztán
egyre inkább csak vélt és valódi sebeire tudott
figyelni: a táguló szakadékra, mely elválasztotta egykori és lehetséges barátaitól. A sebet
elvakaró gyermek önkínzó ösztönével szakította el a szálakat, melyek a világhoz kötötték.
És mi hagytuk a szálakat szakadni, mert mi is
tele voltunk sérülésekkel, és dühösek voltunk
rá, mert csak a saját sebeit látja; mert kétszeresen fájtak a tőle kapott ütések, és belefáradtunk a figyelmeztetésbe: senkinek sincs annyi
barátja, hogy büntetlenül elherdálhassa őket;
mert – s ez alól nincs felmentés – önmagunk
előtt is titkolva, valami ostoba optimizmussal
arra vártunk, hogy majd csak megjavul, és
visszatér közénk, ha a magány sarokba állítja.
Hiszen, akik barátai voltunk, tudtuk róla:
nemcsak költészetével, hanem jobbik énjének
minden porcikájával is éltető, megtartó közösség után kiált.
Temetés után, még a halottasháznál tett látogatás előtt leültünk az asztalhoz a fiúkkal.
A fiúkkal, akiknek társaságára sóvárogva vágyott, akiket versben sokszor megidézett, s

akik között mégis csak nagyon ritkán, néhány
röpke órára tudott zavartalanul megmelegedni. Feszengve, gyámoltalanul emeltük fel
poharunkat: korán lett túlélő belőlünk.
A Forrás második nemzedékéből Szőcs
Kálmán érzett rá leghamarabb a korhangulatra. A nemzedék vívódásai is az ő költészetén követhetők a legközvetlenebbül: a
Cseresznyevirágok éneke versciklusában,
majd a Csöndes kiáltvány legszebb verseinek
tükrében, utóbb a Hej, cimborák keserű nosztalgiájában és az Adósok börtöne önkínzó
számvetésében.
József Attilát vallotta mesterének – sorsában is azonosulni akart vele. Eszménye a
szép, igaz beszéd volt – és a formák közt szeretett volna rendet teremteni. Fanatikusan hitt
a vers világmegváltó szerepében – szorongásait jórészt ez okozta. Forradalmi türelemre
intette önmagát, de nem tudott belenyugodni
abba, hogy énekéhez nem simulnak hozzá a
tervek. Első verseiben hitet tett a lenini eszme
mellett, s halálig hű maradt hozzá. Hinni tudott nagyon:
„…mint hisz a lomb/ Termő nyaraknak és
humusznak hull le/ Még akkor is, mikor elküldi fája.”
Öt megjelent és egy kiadás előtt álló, megszerkesztett kötet maradt utána. Hagyatékában többkötetnyi vers, próza és színdarab
van. Nem torzót: teljes – és számomra kísértetiesen lezártnak tűnő – életművet hagyott
ránk. Meggyőződésem, hogy egy higgadt,
értő és ráérző válogatás, mely önmaga mér-

A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata, a 2011-ig visszanyúló hagyományához híven, a magyar dráma napján megemlékező rendezvényt
szervez.
Madách Imre Az ember tragédiája című drámai költeménye ősbemutatójának
évfordulóján, szeptember 21-én, szerdán 18.30 órától a társulat Aranka György
író, művelődésszervező emléke előtt tiszteleg szobrának megkoszorúzásával. Az
ünnepi koszorúzáson a társulat színészeinek tolmácsolásában Tompa Andrea színházi üzenete hangzik el, ahol a színház küldöttsége mellett művelődési intézmények és egyesületek is részt vesznek.
Az ünnepség a színház épületében folytatódik, ahol a költő, író, intermediális
grafikus Tandori Dezsőre emlékezik a társulat Madárzsoké című performanszával,
Bálint Örs, Bokor Barna, Henn János, László Csaba, Rózsa László, valamint Varga
Balázs színművészek közreműködésével. Az előadást Keresztes Attila rendezte.

céjével fogja Szőcs Kálmánt mérni – mint
minden alkotó, ő is sokszor átbújt a mérce
alatt –, ellenfeleinek és a tartózkodóknak is
bizonyítja: jelentősebb költő volt, mint ahogy
– a köteteiről megjelent bírálatok alapján –
számontartották. Az olvasók előtt ezt soha
sem kellett bizonygatni: várták és órák alatt
elkapkodták a könyveit.
A temetés alatt, hogy ne halljam a göröngyök robaját, Tisztaság című versét mormoltam végig a fogam között – a zárósorokig.
„Becsaphat lány és szónok engem,
de csupán egy vak éjszakára.
Mert másnap rámosolygok csendben
a nyíló, tisztuló világra.”
Nem mondtam el neki a sír mellett, de
tudom, most sem késtem el vele: a nyíló, tisztuló világ majd visszamosolyog rád, Kálmán.
Gálfalvi György
1973
* Pár napja, akkori búcsúszövegéről kérdezve az írót, arra kért, fűzzünk hozzá egy
mondatot. Íme:
„Sajnos tévedtem, a világ nem nyílt, nem
tisztult meg, még mindig nem mosolygott viszsza rá. Csak ezzel a kiegészítéssel lesz kerek
az emlékezésem, nyer teljes értelmet az akkori
mondandóm.”
Támogatók:

Nagy Attila

Petúniák
In memoriam Szőcs Kálmán
Kálmán,
Nyílnak a petúniák!
Illatuk, színük ugyanaz:
Bóduló élet és szomorúság,
Amely a magányra hajaz.
Egyébként is, hűvös a május.
Hiába hittük, hogy eltűnik végleg:
Továbbra is éber az Árgus…
Álszabadságok, manipuláltak –
S az inkák és a négerek
Egyre fogynak, és aki maradt:
Hallgat mélyen vagy ténfereg…
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Távol-Kelet emberközelben
Jó évtizeddel ezelőtt, amikor szintén szülővárosában, Marosvásárhelyen állította ki
fotóit a több mint harminc éve Németországban élő Iszlai-Seiler Éva, maga is arról vallott
egy interjúban, és képei is azt tükrözték, hogy
hosszú időre India szépsége és egzotikuma
nyűgözte le. Pontosabban az ezerarcú, sokszínű Kína kínálta élményvilág. Amiből,
nyilván bármennyire is szeretné a fotós utazó,
teljességet nem tud felmutatni, hiszen múlt és
jelen olyan gazdagon és összetetten fonódik

megújuló életformáról, társadalmi jelenségekről, sajátos szokásokról is szólhatott, de
közben Kína megannyi tájbeli és építészeti
csodájára is kitérhetett. Az európai fotóművész persze kellően körültekintő, nemigen
fényképezett olyan helyen, ami kényelmetlen
lehet az ottani hatalom számára, nem akar politizálni, inkább a kuriózumot, az élet derűsebb oldalát mutatja fel, de itt-ott némi iróniát
megenged magának. A kalitkába zárt madarak szimbolikus fotójának például a Kínai

Táncosnő

a romániai Erdélyből kisebbségiként Németországba emigrált fotós figyelmét. És az ottani kisebbségiek? A világmédia némelykor
róluk is szót ejt, nem azért, mert túlzottan
boldogan élnének. A fotós közülük is találkozott néhánnyal élményszerző útján. Sanghajban a 420 méter magas Jin Mao toronyban
látta őket viseletük teljes pompájában. Különös, de ők azok, akik a legfelhőtlenebbül mosolyognak. Ebből semmilyen messzebbmenő

következtetést nem kell levonni. A tárlat viszont egyértelműen azt sugallja, milyen jó
lenne a fotós nyomán személyesen is felfedezni valamennyit abból az ismeretlenül is ismerősnek vélt keleti birodalomból.
(N.M.K.)

Az utca tánca

ott egybe, hogy mindig úgy érezheti, csak
ízelítőt adhat az érdeklődőknek. De milyen
ízelítőt! Érdekeset, változatosat, másokat is
utazásra csábítót, a Kínára jellemző egzotikus
tarkaságban. Szinte mindenkiben él valamilyen Kína-kép, a film, a tévé, az internet
gyakran érzékelteti, mi történik, milyen az
élet arrafelé, mégis joggal vélhetjük, hogy
csak felszínes, amit erről a hatalmas és erős
országról tudunk, az a különleges természeti
adottságokkal megáldott föld, az a nagy
múltú és erős jelenű nép számos titkot tartogathat még számunkra. Egy mégoly gonddal
válogatott képanyag is, mint az Iszlai Éváé,
csupán felvillanthat egy keveset mindabból,
ami kínai sajátosság és a tipikus élethelyzeteken túl a rejtőzködő vagy a nyilvánosságot
kerülő valóságból is sejtethet valamit. A szociofotó híveként elsősorban az emberekre
koncentrált, ezt már a tárlat címében – TávolKelet emberközelben – jelezte, így a tradíciókról, a hagyományos és a folytonosan

szabadság címet adta. Egészében azonban a
kiállításon az dominál, ami szép és híres Kínában, a különleges hegyek, vizek, pagodák,
a felhőkarcolós metropoliszok és a nagy fal
a maga kihívásaival, a dzsunkák univerzuma,
a viseletek színpompája, a piaci árusok vitalitása, az ének és tánc jelképteli egyvelege.
És az arcok? Iszlai-Seiler Éva sok arcot megörökített, karakteresen egyénített és kollektív
jegyeket is kirajzoló, kifejező, jó portrékat
láthattunk a kiállításon. Vannak felszabadultan nevető, vidám emberek és egykedvű,
komor, révedező tekintetű, megfáradt egyének, csoportok is a kínai látogatásán fotózott
gyűjteményében. Melyik jellemzőbb a távolkeleti mindennapokra? A járdaszélen ejtőző
nyugdíjas férfiak galerije vagy a mifelénk is
otthonos utcai öltözékben, kifejezéstelen arccal egymással táncoló nők vegyes korosztályú csoportja? Nem tudhatom, de telitalálat
mindkét felvétel. Kik ők? Valakik a milliárdból, akik egy adott pillanatban megragadták

Újra dupla szám

rúskodás, helyezkedés, hatalmi harc indul
meg, melynek győztese végül az a Luxemburgi Zsigmond lesz, akit élvhajhász, henye
életmódja miatt szinte senki sem tart alkalHorváth Péter: Jóccakát avagy rittan- masnak az uralkodásra. A sok humorral elbeszélt történet természetesen nem csupán a
turi tantire
Horváth Péter színdarabja, mely alcíme hatszáz évvel ezelőtti viszonyokról szól, sokszerint „operett zene nélkül”, egy mentális kal inkább – mint a cím is kifejezi – általános
betegséggel küzdő idősödő férfi életét mutatja be. A férfi bátyja próbál gondoskodni a
betegről, de ő, aki egyetemi tanár, egy másik
városban él, így nehezen tudja felügyelni az
öcs önsorsrontó, kaotikus életét. A drámában
külön szerephez jut a két fivér anyja és apja,
akik, bár halottak, mégis újra meg újra szót
kérnek, a síron túl is hatalmat gyakorolva az
elárvult lelkeken. A történet nem csak ennyiben emlékeztet a Psycho című filmre; a
dráma végén végképp elmagányosodó beteg
a testvére ellen fordul, és bár vér nem folyik
(nem is illenék ez az operettesen könnyű jelenetekhez), a néző, olvasó katartikus elcsendesülést érez a feloldhatatlan emberi tragédia
beteljesülésekor.
Székely Csaba: Mária országa
Székely Csaba történelmi drámája egy
talán kevéssé ismert kor udvari bonyodalmaiba vezet vissza minket. Nagy Lajos halála
után vagyunk, ám az uralkodó fiú örökös nélkül maradt. Az egyetlen megoldás egy eladdig példátlan gesztus: Mária, azaz egy nő
megválasztása királynőnek. A bajok azonban
csak ezután kezdődnek; különböző érdekcsoportok csapnak össze, éveken át tartó hábo- Dzsunkaénekes

Látó 2022/8-9.
Az utóbbi években meghonosított szokása
szerint a szépirodalmi folyóirat ismét dupla
számmal rukkolt el, a nyári-őszi átmenetet új
színművekkel segít áthidalni. Amint a lap facebookos ismertetőjében olvasható, az idei
Látó-táborban már bemutatták az augusztus–
szeptemberi dupla számot. Íme a könyvesboltokban
kapható
SzínházLátó
tartalomjegyzéke:
• Szántó T. Gábor: A zsidó kutya (Monodráma, filmforgatókönyv)
• Hatházi András: Mária projekt (Foghíjas
szövegjavaslat egy előadáshoz)
• Horváth Péter: Jóccakát avagy rittanturi
tantire (Operett zene nélkül, két részben)
• Szabó Róbert Csaba: A kelet-nyugati
mélyszobor (Kárpát-medencei játék)
• Székely Csaba: Mária országa (Történelmi játék)
Talált vers
• Zelk Zoltán: Kivert kutyák siratója
Névjegy
• Szabó Róbert Csaba
Megőrizve jó szokását, a világhálón a
Szófa is szemlézi a frissen megjelent irodalmi lapokat. Bodrogi Csongor a SzínházLátóban közölt öt kortárs dráma szerzői
közül kettőt emel ki. Így ír róluk:

Kisebbségiek

országtörténet. Az egymással marakodó pártok, érdekcsoportok küzdelmének végül is
nincs és nem is lehet győztese – ha mégis lesz
ilyen, az tulajdonképpen csak a sors kiszámíthatatlan kegyének lesz köszönhető, miközben az ország maga összeomlik a rövid távú
hasznot kereső udvaroncok és intrikusok
ökölharcában.
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Privát hangulatok

Két régi történet
Bölöni Domokos
Levelek között matatott, mit dobjon ki, mit
érdemes megőrizni. Néha csodálkozva, máskor megütközve böngészett köztük. Olvasók
írták valaha, több levélnek elkallódott a borítékja, (némileg) a hatalmi helyzetet is tükrözve, gyakran már a bevezető sorokban
megjegyezte a küldő, hogy álnéven jegyzi a
(mégis) közlésre szánt írást.
A szokásos lomtalanításkor nem jut idő áttekinteni az enyészetnek szánt papírokat, üdvözleteket, levelezőlapokat, képeslapokat,
fényképeket, üres óráiban igyekezett mégis
kimenekíteni az értékesebbnek, érdekesebbnek vélt „anyagokat”; néha sietség miatt csomagnyi
összekötözött
levélnek
is
„megkegyelmezett”. Asztala rekeszei évekig
rejtegették a fura irattárat, míg végül nyugdíjazásakor az egészet jókora papírzsákokba
szuszakolva a szerkesztőségi gépkocsival hazavitette. Ott is a hányódás, hányattatás várt
rájuk, míg legutóbbi betegsége tartós szobafogságra nem kényszerítette –, és most tallózgat, lapozgatja ismeretlenek, közülük
bizonnyal rég elhunytak kéziratait. Néha felsóhajt, talán megszokásból, talán nem is.
*

Mindég „maszek” voltam, ahogy maga is
mondja. Azelőtt is, közben is, azután is, és
most is. Nem adhatom fel, mert kevés a
nyugdíj. Nyírást, bedörzsölést, borotválást
vállalok, társat sem keresek, tanítottam be
elég inast, az egyikből párttitkár lett, a másik
rám küldte a végrehajtót, de volt néhány tisztességes tanítványom is. És a forradalom előtt
a parkban várt sorára a sok kócos hajú ember,
kártyáztak, politikáztak, minden. Tőlem nem

Az utolsó kuncsaft
A borbélyok korelnöke voltam. Hát az is
szétment, a szakmai társaságunk. Itt, a kis
műhelyem előtt szoktam üldögélni, ezen a
háromlábú széken. Amikor maga nyiratkozni
jött, boldogság járta át minden porcikámat.
F. Kálmán vagyok, 83 éves. A kezem se a régi
már, de az ollóm igen, és a mesterséget nem
hagyom abba.

Ioan Tămâian munkája

futott ki egyetlen szó, szitok vagy átok sem.
Pedig csinos gyűjteményem lehetne a rendszert, a mindenik rendszert bíráló, olykor
gyalázó kifakadásokból…
Műhelyem, ez a kis sufni bizony nem a főtérre kívánkozó. De talán a tükör alatti fényképek jeleznek valamit. 1933-ban Kümpina
volt a munkaadó városom, ott készültek,
látja, fess vagyok, fiatal és szép, csokornyakkendős, elegáns. Hát igen. Voltunk mi is valakik, kérem.
1936-ban Bukarestbe vetett a sors. Jól
ment dolgom, de negyvenben hazahívott a
székely szívem Vásárhelyre. Be is kapott a
háború, fogságba estem… Nem tartott sokáig. Vakmerően kiugrottam a robogó vonatból, úgy sikerült megszabadulnom.
Olyan sérülésekkel „úsztam meg”,
melyek ma is állandóan arra figyelmeztetnek: a szabadság ára, ha nem a
halál, akkor az egészség elvesztése, a
megnyomorodás.
Sokat tudnék mesélni. Ha volna,
aki meghallgatna.
A mostaniak folyton rohangálnak
és áskálódnak és pletykálnak és szidják a másik pártot, és elhisznek mindent, amit tévében mutatnak nekik.
Na kérem, készen is vagyunk. Hajszeszt, kölnit?
Tudja, mit? Ha fizet valamit, jó. Ha
nem, én köszönöm meg, hogy átlépte
a küszöbömet…
Amikor távozik, számoljon ötig.
Kikísérem. De kérem, ne nézzen
hátra, uram.
Nehéz a járás. Két bottal vonszolom magam – ugye nem is vette
észre?!…
(Kedves szerkesztő úr, az uram a
kórházban sokat emlegette magát.
Kerestem egyszer, de azt mondták, terepen van. Én is nehezen mozgok, ezt

a pár sort úgy írtam, mintha a drága férjem
mondaná magának. Ő már elment, de még a
kórházban is felolvastam neki, amiket ön írt.
Azt mondta, hogy maga volt az utolsó tisztességes kuncsaftja. Köszöni azt a huszonöt lejt.
Özvegy F. Valéria)
*

Fleksz

Odalent dolgoznak, konstatálta Burdi.
Ezt minek mondod, kérdezte Szurdi.
Csak azért, szögezte le Burdi.
Nem szerették ezt a Burdit, mert mindig
fenn hordta az orrát.
Odalentről motorberregés, majd a daru figyelmeztető füttye süvített a levegőbe.
Ugye mondtam, hogy dolgoznak, ismételte
Burdi.
Felhallatszott a munkások kiabálása is,
közben valaki síppal dirigált valakiket, mint
a sportmérkőzésen.
Ez a Burdi rendszerint telezabálta magát,
és utána nem szokott viselkedni.
Hirtelen éles zaj repesztette dobhártyáikat.
Dolgoznak odalenn!, kiáltotta újfent Burdi.
Mikor végre elült a fülsiketítő zörej, orrfacsaró bűz lepte el sunyin a helyiséget.
Fleksz, világosította fel a bandát Burdi.
Azzal fejét magasra tartva, orrát befogva
tüntetően kivonult, mint Belizár Rómából.
Az istókját a büdös cifferblattodnak, fakadt
ki Djano, és utánarúgott.
De el is találta.
*
(Címéből ítélve ez a levél talán nem is
olyan régi. A szerző kilétét rejtő álnév alatt
ez áll: „Tugya meg szer kezdő úr, hogy eztet
a történetet olvastam de talál a csapatunkra
akik együt dógozúnk és az a Surdi az Samu
aki nagyot hal az a Djano pedig Zsán aki Morandi de csak bece az a Burdi az pedig éppeg
Fingas Misi.
De az ők neveket is meg másitolva irtam
ide s még aztat a Belizást vaj mit aztat én se
üsmerem.”)

Nemes Nagy Ágnes-koncertszínház
Koncertszínházi előadással emlékeznek a száz éve született Nemes Nagy
Ágnes költőre; a Nem akarok címmel
Vecsei H. Miklós színművész és alkotótársai által létrehozott produkció
először október 10-én Rómában,
majd 12-én Brüsszelben látható.

Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas költő,
esszéíró, műfordító, pedagógus, a XX. századi magyar irodalom meghatározó alkotója
1922. január 3-án született Budapesten. Az
idén a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum születésének századik
évfordulója tiszteletére centenáriumi évet hirdetett, és számos eseménnyel, irodalmi és
zenés programmal tiszteleg a máig nagy hatású költői életmű előtt – áll a szervezők
MTI-hez eljuttatott közleményében.
Mint írják, ebben a kiemelt évben valósul
meg a Nem akarok című, Nemes Nagy Ágnes
életét bemutató koncertszínházi produkció,
amelyet Horváth Panna írt színpadra, rendezője és szereplője Vecsei H. Miklós, zeneszerzője Tempfli Erik zongorista, énekese a
Nemes Nagy Ágnest megszemélyesítő Hegedűs Bori, narrátora pedig Juhász Anna irodalmár.
Mint a közleményben áll, a Nem akarok

zenére fogalmazott életmű négy hangra komponálva, az előadáson nemcsak egy XX. századi, meghatározó irodalmi életút elevenedik
fel, de közelebb léphet a néző barátságok,
versek, irodalmi művek és emberi döntések
hátteréhez, míg dalként Nemes Nagy Ágnesversek hallhatók.
A koncertszínházi előadás Nemes Nagy
Ágnest idézi meg a színpadon, az erős, a szigorú, a törékeny, a bátor költőt – olvasható a
produkció ismertetőjében.
Juhász Annát, az idei centenárium egyik
főszervezőjét idézik, aki kiemelte: Nemes
Nagy Ágnes azt vallotta, hogy egész életében, sőt költői tapasztalatában mindig az
lepte meg legjobban, hogy milyen közel van
egymáshoz a kicsi és a nagy, a mindennapi és
a szédítően magas. „Ez minket is elindított
egy alkotói úton, ennek tükrében olvastuk az
életművet, ismertük meg családot, harcot,
békét és háborút. Ami létrejött, egy négy hangon megszólaló, tiszta és emelkedett életmű”
– fogalmazott Juhász Anna.
Mint írják, a Nem akarok című produkció
első előadásai tekinthetőek a darab nemzetközi premierjének is: október 10-én Rómában, a Szent István Házban találkozhat vele
a közönség, október 12-én Brüsszelben, a

Liszt Intézetben, 13-án pedig a Brüsszeli Magyar Házban mutatkoznak be az alkotók egy
beszélgetés alkalmával.
A közleményben kiemelik, hogy a városok
választása nem véletlen: Nemes Nagy Ágnes
útinaplóiban és megszólalásaiban hangsúlyosan említi ezeket a helyszíneket, ahol élete

során járt és maradandó élményeket szerzett.
A produkció magyarországi premierje november 11-én lesz Budapesten, a MOMKultban, a Nemes Nagy Ágnes-nap keretében egy
ünnepi gálán.
Az előadás a Petőfi Kulturális Ügynökség
támogatásával valósul meg.

Az előadás megvalósítói

Forrás: Facebook

Petőfi-vers-túrák
Petőfi-versek ihlette tematikus túrákat szervez a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat és a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósága egyebek mellett
Bugacon, Izsákon és Kiskőrösön – közölték a szervezők az MTI-vel.

A sárszentlőrinci emlékház, ahol elemista korában lakott Petőfi Sándor.

Fotó: N.M.K.

A tájékoztatás szerint a Petőfi nyomában
elnevezésű 15 tematikus kiránduláson a költő
verseit hívják segítségül, hogy a korabeli táj
értékeit összehasonlítsák a jelenlegi táj változásaival.
A Kiskunsági Nemzeti Park törzsterülete a
Kiskunságnak, amely még hiteles képet ad
arról a 19. századi tájról, amelyet Petőfi Sándor is megírt a verseiben. A Duna-Tisza köze
sok lényeges vonásában különbözik az Alföld
többi részétől. A költő ezt a különbözőséget
mutatta fel verseiben, szinte túlfűtött szeretettel – idézi a közlemény Tóth Endrét, a Kis-

kunsági Nemzeti Park ökoturisztikai referensét.
Mint írják, a kultúrtájjá formált Kiskunságban ma már üdítő, élményt nyújtó és sok
meglepetést tartogató maradványterületek a
vadvizes szikesek, a szaggatott felszínű buckavidékek vagy az a néhány vizes élőhely,
amely a vízrendezések előtti táj összetett természetességét mutatja meg. A túraútvonalak
között a költemények helyszínei szerepelnek,
például Kiskőrös, Bugac vagy éppen Izsák.
A Petőfi-emlékév alkalmából szervezett
különleges kirándulásokra a túravezetők versekkel is készülnek.
Őszikikerics-túrát szerveznek szeptember
17-én a kiskőrösi Turjánosban, Szent Mihálynapi túrát szeptember 24-én Bugacon, őszi
portyát október 8-án a lakiteleki Kis-réten és
természetismereti túrát madármegfigyeléssel
a gátéri Fehér-tónál október 15-én.
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Lázong, de még nem lázad a nagyvárosi
közigazgatás Putyin elnök ellen
Szeptember közepén moszkvai és szentpétervári közhivatalnokok egy csoportja a törvényhozásnak (állami duma) írt nyílt
levélben támadta meg Vlagyimir Putyint, akinek lemondását vagy leváltását követelik,
hazaárulással vádolva az elnököt.

Ukrajnában. Ezt követik az orosz gazdaság válságjelei, valamint hogy – a stratégiai céllal merő ellentétben – a NATO sem gyöngült meg, hanem a
határvonala meg fog duplázódni (Finnország csatlakozásával).
Felróják, hogy a háború magát Ukrajnát sem rogyasztotta össze, és további erőltetése katonailag is
értelmetlen. Ukrajna militarizálódik, és már 38 milliárd dollár értékben kapott fegyvert és más harci eszközöket az Oroszország elleni harcra. Ezért éppen
Putyin lépései azok, amik fenyegetést jelentenek
Oroszország biztonságára.

Válaszként a szentpétervári bíróság eljárást indított
ellenük, aminek végső kimenetele igen súlyos is lehet
az ukrajnai háború óta bevezetett jogi szigor miatt. A
kezdeményezés vezetője Nyikita Juferev.
Az Euronewsnak nyilatkozó Juferev tisztában van
azzal, hogy a kezdeményezés messze túlmutat a kerületi
önkormányzati feladatkörön, és meglepte, hogy kollégái Nincs teljes összhang
a moszkvai Lomonoszov kerületből is önként társultak
az akcióhoz, de egy saját szöveggel, ami jogilag kifino- a pétervári önkormányzatban
Arról szó sincs, hogy Szentpétervár teljes vezetése
multabb, mint az övék. Azóta több csatlakozó is jelentkezett, de őket előbb ellenőrizniük kell, hogy valódi a kormány ellen fordult volna, és világos, hogy egy
kisebb csoport akciójáról van szó. Az önkormányzat
személyek és tényleges önkormányzati dolgozók-e.
honlapján jelenleg is látható az a közlemény, amit GriA Bátrak petíciója
gorij Rankov, a szmolniszkiji testület elnöke írt alá,
A Putyin elnök elleni „vádpontok”, vagy inkább ki- aki a petíciót „provokációnak és törvénytelennek” tafogások lényege, hogy veszélyezteti Oroszország és
lálja. Mint írja, az önkormányzat ülését csak ő hívállampolgárai biztonságát, uralmának 20 évében súlyos károkat okozott az orosz gazdaságnak és feldúlta hatja egybe, és ilyen tanácskozás nem zajlott.
A Putyin-ellenes képviselők már márciusban levea politikai rendszert. De a kezdeményezés fő oka terlet
küldtek az Orosz Föderáció elnökének, amelyben
mészetesen a február 24-i döntés, amikor az ország
felszólították a csapatok Ukrajnából való kivonására
agressziót indított Ukrajna ellen.
Az önkormányzatiak nincsenek egyedül ezzel a vé- és a lemondásra, de ez sem tekinthető testületi véleleményükkel. A Reuters közlése szerint Putyin elnök ménynek.
Juferev elmondja, hogy az aláírók teljesen tisztában
három közeli munkatársa, köztük ukrajnai főmegbívannak
azzal, hogy a mai Oroszországban nem bizzottja is le akarta beszélni az elnököt a katonai lépésekről, de eredménytelenül. Dmitrij Kozak azt tudatta tonságos szembeszállni a kormánnyal, és mivel a
Putyinnal, hogy sikerült megállapodásra jutnia az rendszer extrém feszültség alatt áll, ami az ellenséukrán vezetéssel arról, hogy garanciák lépjenek életbe geskedést is magában foglalja, a kockázatok természetesen növekedtek.
a NATO-tagságról való lemondásra.
Ez azért lett volna kulcsfontosságú, mert az elnök Új módszereket is keresnek
a háborút megelőzően többször hangoztatta, hogy a a tiltakozásra
NATO és a nyugati katonai infrastruktúra egyre köKorábban, amikor „Nem a háborúra!” plakáttal lépzelebb „kúszik” Oroszország határaihoz, és Ukrajna tek ki a közterületekre, automatikusan rontottak rájuk
is erre a pályára készül lépni. Egy ilyen megállapodás a rendőrök, bottal verték a demonstrálókat, és őrizetbe
enyhíthetett volna a növekvő feszültségeken.
vették őket. A tiltakozás újabb módja a hivatalos szerA források szerint Putyin – annak ellenére, hogy vekhez benyújtott iratok és fellebbezések iránya, mert
korábban támogatta a tárgyalásokat –, végül kijelen- a szövetségi törvény szerint az állampolgárt nem lehet
tette, hogy Kozak megállapodása nem megy elég megbüntetni, ha a hatóságokhoz fordul hivatalos inmesszire, nem biztosít jelentős előnyöket Oroszordítványokkal és jogorvoslati kérelmekkel.
szágnak, és helyette a céljait kiterjesztette Ukrajna
Emellett felhasználják az önkormányzati képviegyes területeinek „biztonsági” elcsatolására. Ennek
folytán a lehetséges egyezség a papírkosárba került. selő-testület üléseinek fórumát is, ahol a napirendi
pontokba igyekeznek beiktatni a kormányzattal és a
A legfőbb vád az egyre nagyobb mértékű
háborúval kapcsolatos témákat. Az elnök lemondatáemberveszteség Ukrajnában
sának követelését pedig az orosz alkotmányra és a haAz elnök ellen felhozott vádak között első helyen zaárulásról szóló szövetségi törvényre alapozzák.
szerepel az egyre nagyobb mértékű emberveszteség
(Forrás: Euronews)

Ötmilliárd eurós uniós hitel Ukrajnának
Ukrajna finanszírozási igényei az ellene indított
Az európai parlamenti képviselők csütörtökön sürgősségi eljárással 5 milliárd eurós orosz háború miatt rohamosan megnőttek, az infrastmakroszintű hitelt hagytak jóvá Ukrajna szá- ruktúrában keletkezett hatalmas károk mellett az ország elvesztette a nemzetközi pénzügyi piacokhoz
mára.
Az európai uniós hozzájárulás segíteni hivatott a
kelet-európai országnak, hogy fedezze az ellene folyó
háború okozta finanszírozási szükségleteit – közölte
az uniós törvényhozó testület. Ez a második és egyben
legnagyobb részlet egy 9 milliárd eurós uniós támogatási csomagból, amelyből egymilliárd eurót már folyósítottak. Az Európai Bizottság rendkívül kedvező
feltételekkel nyújtja a kölcsönt a kijevi kormánynak.

való hozzáférését is.
Az Európai Parlament szerint az uniós hitel „hozzájárul Ukrajna államadósságának fenntarthatóságához és ahhoz, hogy végső soron képes legyen
pénzügyi kötelezettségeinek visszafizetésére”. A támogatás egyik előfeltétele, hogy Ukrajna „tiszteletben
tartsa a hatékony demokratikus mechanizmusokat”.
(Euronews)

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
• Marmed
járóbeteg-rendelő:

- 0265/263-351
- 0265/250-344
- 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
- 0800-500-929
- vidék
- 0265/929
• Delgaz Grid
- 0265/200-928
- 0800/800 928
• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna
- 0265/215-702

- közönségszolgálat
- központ

- 0265/208-888
- 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.
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Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
AZ OLIGRAF MUNKÁST alkalmaz. Tel. 0725-917-420. (66754-I)
A hirdetési rovatban megjelent közlemények, reklámok
tartalmáért a hirdetésfeladó vállalja a felelősséget!
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
ha imádkoztok, veletek vagyok,
ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
(Reményik)
Szomorú szívvel, de végtelen szeretettel emlékezünk
KOLCSÁR DOMOKOSRA
halálának 14. évfordulóján, és nejére,
ROZÁLIÁRA,
kinek hat hónapja, hogy utoljára dobbant a szíve.
Nyugodjanak békében!
Szeretteik. (17177-I)

LAKÁS
ELADÓ egyszoba-összkomfortos, 50 m2es lakás a Dózsa György utca 189. szám
alatt. Érdeklődni mindennap 8-20 óra
között a 0773-381-254-es telefonszámon.
(17063)

MINDENFÉLE
TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést,
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogosmunkát, szigetelést, meszelést, bármilyen kis javítást. Tel. 0746-972-003,
Fülöp Hunor. (17117-I)
VÁLLALUNK tetőjavítást, új tető készítését Lindab lemezzel, cserépforgatást,
szigetelést
kátránnyal,
polisztirénnel, vakolást, bádogosmunkát, csatornakészítést és -javítást,
akármilyen kisebb javítást. Tel. 0740651-354. (17116)
VÁLLALUNK tetőjavítást, akármilyen
építkezési munkát. Nyugdíjasoknak
16% kedvezmény. Tel. 0763-134-741,
Miklós. (16993)
VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen
javítást, festést, szigetelést, csatornajavítást, teraszkészítést. Hívjanak bizalommal!
Tel.
0759-467-356.
(17038-I)
VÁLLALUNK garázsjavítást, szigetelést, tetőfedést Lindab lemezzel. Hívjanak bizalommal! Tel. 0767-837-782.
(17039-I)
TETŐFEDŐ ácsmester, vállalom új
tetők készítését, cserépforgatást, sürgős javítást, építkezési munkát. Tel.
0750-826-225. (16832)
VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést mindenféle anyagból, bádogosmunkát,
-javítást,
bármilyen
építkezési munkát és sürgős javítást,
meszelést. Készítünk kerítést, kaput
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-730, Balázs. (16992)
VÁLLALUNK
építkezési
munkát,
tetőjavítást, cserépforgatást, vakolást,
meszelést. Raktáron van anyagunk.
Nyugdíjasoknak 18% kedvezmény. Tel.
0763-136-737, Zoli. (17193)

Roncsautóprogram 2022

KITAKARÍTUNK udvart, garázst,
tömbházlakást kiüresítünk. Nagy
szállítóautóval rendelkezünk. Festést,
javítást vállalunk. Tel. 0747-816-052.
(17195)

Eladná régi autóját?
Most lehetősége van LEADNI akkor is, ha NEM kíván új autót vásárolni.
Szállítást, forgalomból kiíratást és helyben fizetést vállalunk!
Információkért hívjon a 0741-022-199-es számon.

BEGYŰJTÜNK ócskavasat, fát. A
szállítás ingyenes. Takarítunk, cseréptetőt javítunk. Tel. 0743-512-168.
(17195)

ÁCSMESTER házak felújítását vállalja, tetőkészítést bármilyen lemezből, cserépből, ácsmunkát, cserépforgatást. Tel. 0746-739-502. (17202)
VÁLLALOK bádogosmunkát és bármilyen tető javítását házaknál és
tömbházaknál, szemétleöntők javítását tömbházaknál, csatornatakarítást,
valamint vízszigetelést. Tel. 0754509-868. (17208-I)

MEGEMLÉKEZÉS
Az idő elmúlhat, szállhatnak
az évek, addig, amíg élünk,
nem feledünk téged.
Szomorú szívvel emlékezünk
szeptember 17-én a szentháromsági születésű TÖRÖKNÉ
SZÁVULY IRÉNKÉRE halálának harmadik évfordulóján.
Gondoskodó szeretete örökké
velünk marad. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Édesanyja
és
akik
őt
szerették. (17030-I)

Fájó
szívvel
emlékezünk
szeptember 17-én GYÖRGY
ATTILÁRA halálának második
évfordulóján. Emléke szívünkben mindig élni fog. Sosem
felejtünk el. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Szerető családja. (17182-I)

ELHALÁLOZÁS
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a baróti születésű
id. BARTALIS ANTAL
2022. szeptember 16-án, 95 éves
korában megpihent.
Temetése szeptember 18-án, vasárnap 13 órakor lesz a Jeddi úti
temetőben. Nyugodjon békében!
Búcsúzik tőle fia, Anti
és családja, fia, Zoli és családja,
unokái, dédunokái, rokonai
és szomszédai. (17200)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szerető férj, apa, nagyapa, testvér, nagybácsi, sógor, rokon,
barát és jó szomszéd,
BORBÉLY SÁNDOR
életének 84. évében örökre megpihent.
Drága halottunkat szeptember
19-én, hétfőn 14 órakor helyezzük végső nyugalomra a mezőbergenyei református sírkertben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!
A gyászoló család. (17205)
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Yuppi Family Weekend
tábori hétvége
Idén ősszel ismét sor kerül a népszerű és felüdítő Yuppi Family
Weekend tábori hétvégére, ahol néhány napra a betegség miatti aggodalmakat a játék, a nevetés és a szórakozás váltja fel.
Idén az OTP Bank is csatlakozik ehhez a kezdeményezéshez, és a
Master Ski & Bike Klubbal közösen négynapos OTP Charity Tour kerékpártúrát szervez az egyesület amatőrök és félamatőrök számára Brassó
– Mezősályi útvonalon, a részvételi díjakból származó bevételt pedig a
tábor megszervezésére fordítják.
A szeptember 22. és 25. között megrendezésre kerülő túra a Yuppi-táborban ér véget, így minden résztvevőt lelkes gyerekek fogadnak és bátorítanak. Az OTP Bank Románia vezérigazgatója, Fatér Gyula is
csatlakozik az adományozó kerékpárosok csapatához a túra egyik szakaszán.
Bárki csatlakozhat ehhez a kerékpáros eseményhez, rövidebb, 30-40
km-es szakaszokra, de akár a teljes távra is. Átlagosan napi 50-70 km-t
fognak kerékpározni, biztonságos és jól szervezett körülmények között
(pihenő- és frissítőpontokkal, szállással, étkezéssel stb.).
A teljes körre a Brassó–Homoródalmás–Kőrispatak–Marosvásárhely–
Mezősályi útvonalon várják a lelkes és elszánt résztvevőket.
Részletek a www.yuppicamp.ro/otpcharitytour weboldalon.

A Marosvásárhelyi
Nyugdíjasok
Önsegélyző Pénztára
szeptember 27-ére
ünnepi ebédre hívja tagjait a marosvásárhelyi
Darina vendéglőbe.
Bővebb felvilágosítás a 0265-262-651-es
telefonszámon, illetve a CARP Facebook-oldalán.

7334 marosvásárhelyi
diákkap ösztöndíjat!
Az arra jogosult marosvásárhelyi diákok több mint kétharmada ösztöndíjban részesül, vagy a 2021–2022-es kiváló tanulmányi eredményeik, vagy a szociális helyzetük miatt.
Ezeket az ösztöndíjakat azok az V–XII. osztályos tanulók
kapják, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeket értek el, valamint azok a diákok, akiknek a szociális helyzete megköveteli,
ez összesen 7334 marosvásárhelyi diákot jelent.
Soós Zoltán polgármester kérésére a költségvetést kiegészítették a tanulók ösztöndíjának kifizetéséhez szükséges teljes
összeggel.
A következő lépésként az oktatási intézmények kifizetik a
3900 tanulmányi és a 3434 szociális ösztöndíjat a 2021–2022es tanévre.

38 új környezetbarát busz
Marosvásárhely számára
Újabb lépés a korszerű közszállítás felé. Szeptember 15-én,
csütörtökön Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere aláírta
a 38 környezetbarát autóbusz beszerzéséről szóló szerződést. A
szerződés nyertese a Mercedes-Benz Trucks & Buses Romania,
amely a szerződésnek megfelelően 16 hónapon belül, de legkésőbb 2023. december 31-ig köteles leszállítani a 38 autóbuszt.
A buszok hibridek – elektromos/dízel –, a szerződés teljes értéke 47.468.536 lej, plusz héa, a törvényi előírásoknak megfelelően. A buszok beszerzésével a polgármesteri hivatal hatékony
személyszállítási közszolgáltatást biztosít, hogy csökkentse az
egyéni (személygépkocsival történő) utazások számát, és csökkentse a közlekedésből származó CO2-kibocsátást.
A belső és nemzetközi kapcsolatok osztály

