
 Két hónap alatt közel 34 millió lejes állami támogatást hívott 
le Szováta önkormányzata hazai fejlesztési forrásokból. A ta-
valy főleg helyi alapokból végeztek infrastrukturális beruhá-
zásokat, az év végére nagyobb munkálatok is elkezdődtek. A 
város jelentős alapösszegekhez jutott az országos helyreál-
lítási program (PNRR) alapjaiból is. 

 „Ugyanazzal a lendülettel kezdtük a 2023-as évet, mint ahogy befe-
jeztük a 2022-est. Továbbra is városunk fejlődése a legfontosabb cél” – 
jelentette ki még január végén Fülöp László Zsolt polgármester, miután 
újabb állami finanszírozási szerződéseket írt alá Bukarestben. Ugyanis 
tavaly december 14-én már aláírt két szerződést a fejlesztési minisztéri-
umban. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Gligor Róbert László 

Kortárs darab 
bemutatójára 
készülnek a Stúdió 
Színházban 
A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Magyar Kara február 19-én, va-
sárnap 19 órától mutatja be a Stúdió 
Színházban a Bakelit Taxi Vinyl című 
előadását Harsányi Zsolt rendezésé-
ben. Alina Nelega kortárs drámaíró 
szövegében, akárcsak Arthur Schnitz-
ler Körtáncában, társadalmunk ke-
resztmetszete jelenik meg. 
____________3. 
Marosvásárhelyen 
A doktor 
Március 10-én, pénteken 19 órától a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
színpadán vendégszerepel a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház legújabb előadása. A világ-
hírű román rendező, Andrei Şerban 
első alkalommal dolgozott a temesvári 
társulattal, Robert Icke A doktor című 
drámáját állította színpadra. 
____________4. 
Ízlett a nyárád-
menti kolbász 
Nem hivatalos megmérettetésen 
ugyan, de két különböző helyen is 
díjat szereztek a nyárádmenti frissen 
töltött kolbászok február 11-én. Ez 
nemcsak az illető csapatoknak elisme-
rés, hanem a hagyományos nyárád-
menti konyha ízeinek, receptjeinek és 
azok őrzőinek is. 
____________7.

Négy városközponti tömbházat is felújítanak és hőszigetelnek              Fotó: Gligor Róbert László 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Hóviharokra, erős szélre és 
havazásra figyelmeztető na-
rancssárga, illetve sárga jel-
zésű riasztást adott ki 
pénteken az országos mete-
orológiai szolgálat (ANM).  

Pénteken 20 órától vasárnap 20 
óráig Máramaros, Beszterce-
Naszód és Suceava megye hegyvi-
dékein, 1700 méter fölött 
másodfokú (narancssárga jelzésű), 
hóviharokra vonatkozó riasztás 
lesz érvényben. Jelentős hóréteg 
képződik, a hóvihar lecsökkenti a 
látótávolságot. 

1700 méter alatt a csapadék eső 
formájában hull le, meghaladva a 
40-50, helyenként a 60-70 litert is 
négyzetméterenként. Az ország 
északi, északnyugati és középső 
régióiban mérsékelt mennyiségű 
esőre számíthatunk, a várható csa-

padékmennyiség 25-35 liter négy-
zetméterenként. 

Egy második, szintén narancs-
sárga jelzésű riasztás szombat reg-
gel 8-kor lép érvénybe, és vasárnap 
estig tart. A meteorológusok sze-
rint az Erdélyi-szigethegység, a 
Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar 
1700 méter fölötti régióiban a hó-
vihar orkánerejűvé fokozódhat, 
100-120 kilométeres óránkénti se-
bességű széllökésekre kell felké-
szülni. 

A légmozgás várhatóan a többi 
hegyvidéken, valamint az ország 
északnyugati, északi, középső ré-
gióiban, illetve helyenként a déli 
és délkeleti régiókban is felerősö-
dik, a széllökések elérik az 55-65, 
hegyvidéken a 70-100 kilométe-
res óránkénti sebességet.  
(Agerpres) 

Időjárás-előrejelzés 
A hétvégén országszerte 

felerősödik a szél 

A tervezésnek eredménye is van 

Közel 34 millió lej Szovátának 

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. február 28-ig.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



 Zsinórban nyertek tizenegy 
pályázatot 

Egyik szerződés környezetbarát 
tömegközlekedési eszközök beszer-
zésére és töltőállomás építésére vo-
natkozik. A 9,7 millió lejes 
beruházás révén három elektromos 
autóbuszt vásárol a város, amelyből 
kettő a helyi közszállítás kérdését 
oldaná meg, egy pedig Szováta és 
Parajd között közlekedne. A másik 
szerződés a település fejlődéséhez 
szükséges településrendezési tervek 
kidolgozásához járul hozzá, kartog-
ráfiai felmérések készítését, illetve 
a városrendezési terv bővítését tá-
mogatja 609 ezer lejjel. 

 Január 22-én is eredménnyel járt 
a fővárosban a polgármester, három 
újabb szerződést írt alá a fejlesztési 
minisztériumban. Az egyik két 
tömbház felújítására biztosít közel 
8,1 milliós támogatást, míg 1,8 mil-
lió lejt kerékpárutak kialakítására 
fordíthatnak. A 4,1 kilométer bicik-

liút megépítése a kirándulást, kikap-
csolódást szolgálja és a környezet-
barát közlekedéshez járul hozzá, 
ugyanakkor a város lakói kerékpár-
ral eljuthatnak a különböző létesít-
ményekhez, elkerülve a zsúfolt 
útszakaszokat.  

Fülöp László Zsolt szerdán a fej-
lesztési minisztériumban négy szer-
ződést látott el kézjegyével. Ezek 
révén három középület felújítására 
és energiahatékonyságának növelé-
sére (illetve napelemek telepítésére) 
fordíthatnak több mint 10,5 millió 
lejt: a Szováta-Nyárád kórházra 
több mint 5, az S. Illyés Lajos Álta-
lános Iskolára több mint 3,1, a 
Doina mozi épületére közel 2,4 mil-
lió, majdnem 3 millió lejt köztéri di-
gitális rendszerek kialakítására 
költhetnek. 

 A „pénzcsapok” megnyitásának 
már korábban is örülhetett a fürdő-
város önkormányzata, ugyanis ta-
valy november 7-én két, Petőfi 
negyedi tömbház felújítására és 
energetikai hatékonyságának növe-

lésére kapott több mint 6,7 millió 
lejt, november 25-én pedig egy hul-
ladékudvar kialakítására 3 milliós 
finanszírozási szerződést írt alá a 
városvezető a környezetvédelmi 
tárca vezetőjével. 

Eredményes év volt 2022 
Az ukrán–orosz háború és az 

energiaválság, valamint egyéb kiha-
tások ellenére Fülöp László Zsolt 
sikeresnek tartja a tavalyi évet. A 
korábbi években a fürdőtelep kor-
szerűsítésébe és infrastruktúrájába 
sokat fektettek, hisz az bevételeket 
jelent a városnak is, de emellett 
Szováta többi részében is fontosak 
a beruházások. Saját forrásokból 
számottevő összeget fordítottak 
arra, hogy öt hónap alatt több mel-
lékutcában bővítsék és/vagy felújít-
sák az ivóvíz- és 
szennyvízhálózatot, hiszen 2023-
ban több mint tíz kilométeren asz-

faltoznak, gyakorlatilag a város 
minden belterületen fekvő utcája 
aszfaltburkolatú lesz az év végére. 
Odafigyeltek az energiatakarékos-
ságra is, több közintézménynél ki-
cserélték a régi kazánokat, korszerű 
fűtőtesteket szereltek. Kísérleti cél-
lal kis napelemparkot alakítottak ki 
a városházánál a saját energiaszük-
séglet előállítására, 800 korszerű 
utcai lámpatestet is felszereltek, 
szinte az egész városban. Két meg-
nyert pályázatot mondtak vissza, 
mert úgy látták, hogy érdemesebb 
saját pénzből beruházni, mintsem 
fizetni az óriási számlákat a pályá-
zatok befejezéséig, és ma már csu-
pán 30 százalékos fogyasztási 
számlák érkeznek. 

 A városnak a tavalyi év végén 21 
pályázata futott különböző fázisok-
ban, azóta néhány (a már fent emlí-
tettek) finanszírozást nyert. Így 
folyamatban van a fürdőtelepi am-

fiteátrum építése, amit szeretnének 
megnyitni az idei nyári idényre, s a 
tavalyi év végén a régi iskolamű-
helynél is elkezdődött az a beruhá-
zás, amely során korszerű kulturális 
központot és városközpontot alakí-
tanak ki.  

Az idén a szakadáti kultúrotthon 
korszerűsítését és a városháza épü-
letének bővítését is elkezdenék – 
derült ki a tavalyi év értékelésén, 
amelyen az is elhangzott: a közös-
ségi élet megmozdult, tudtak dísz-
polgáravatót, kulturális ren- 
dezvényeket, nyári fürdőtelepi 
programokat szervezni, megemlé-
keztek a település várossá avatásá-
nak 70. évfordulójáról, meg- 
ünnepelték a Medve-tó születésnap-
ját egy fürdőtelepi makettavatással 
egybekötve, volt adventi vásár és 
közösségi gyertyagyújtások és nem 
utolsósorban nagyon sikeres volt az 
októberi tökfesztivál. 

A mikro-, kis- és középvállalko-
zások számára kidolgozták az or-
szág legnagyobb digitalizációs 
pályázatát, összesen 347,5 millió 
euró értékben. A cégek akár 100 
ezer eurós támogatást is nyerhet-
nek. 

„Az RMDSZ kormányzati mun-
kájának egyik fontos célkitűzése a 
mikro-, kis- és középvállalkozások 
támogatása és versenyképességé-
nek növelése. Ezzel a pályázattal is 
segítjük a cégeket abban, hogy ha-
tékonyabban, gyorsabban tudjanak 
több és jobb terméket előállítani” – 
nyilatkozta Hegedüs Csilla államtit-
kár, kiemelve: arra törekedtek, hogy 
a cégekkel partnerségben alakítsák 
ki a számukra legmegfelelőbb ki-
írást, és úgy gondolja, ez sikerült is. 
„Éppen ezért bátorítani szeretném a 
vállalkozókat, pályázzanak, hiszen 
ez egy olyan lehetőség, amelyet kár 
lenne kihagyni” – hangsúlyozta az 
RMDSZ államtitkára. 

Az Európai Beruházások és Pro-
jektek Minisztériuma által kiírt tá-
mogatásból szoftverlicenceket, 
adatfelhőt, mesterséges intelligen-
ciával ellátott rendszereket lehet vá-
sárolni, automatizálásra és 
robotizálásra, internet bevezetésére, 
weboldalak létrehozására, munka-

társak képzésére lehet költeni, il-
letve tanácsadásra/elemzésre is. 

A pályázatokat február 15. és jú-
nius 30. között várják a 
proiecte.pnrr.gov.ro platformon ke-
resztül. A pályázati kiírás megtalál-
ható a minisztérium honlapján.  

(RMDSZ-tájékoztató) 

Ma BERNADETT, holnap 
ZSUZSANNA napja. 
ZSUZSANNA: ókori egyiptomi ere-
detű név, mely héber közvetítéssel ke-
rült át más nyelvekbe.

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. február 17.

1 EUR 4,9040
1 USD 4,6075

100 HUF 1,2721
1 g ARANY 270,1368

IDŐJÁRÁS 
Változó idő 

Hőmérséklet: 
max.  10 0C 
min.     1 0C

Idén elkezdenék a városháza épületének bővítését Fotó: Gligor Róbert László 

Fotó: RMDSZ

Tizenegy támogatási szerződést írt alá száz nap alatt a város polgármestere Bukarestben  
Fotó: Fülöp László Zsolt közösségi oldala 

(Folytatás az 1. oldalról)

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

   2 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ HÍREK – TUDÓSÍTÁSOK ______________________________________ 2023. február 18., szombat 

Lehet pályázni 
az ország legnagyobb digitalizációs kiírására 

Közel 34 millió lej Szovátának 

18., szombat 
A Nap kel  

7 óra 22 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 52 perckor.  
Az év 49. napja,  

hátravan 316 nap.



A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
Magyar Kara február 19-én, vasárnap 19 órá-
tól mutatja be a Stúdió Színházban a Bakelit 
Taxi Vinyl című előadását Harsányi Zsolt ren-
dezésében. 

Alina Nelega kortárs drámaíró szövegé-
ben, akárcsak Arthur Schnitzler Körtáncában, 
társadalmunk keresztmetszete jelenik meg. A 
színpadon felvonuló karakterek – taxisofőr, 

prostituált, egyetemista, pszichiáter, felső ve-
zető, ügyész, újságíró, fotós, színész és Pepe 
– révén tíz vergődő személy történetét követ-
hetjük végig tíz jeleneten keresztül. Öröm-
lánytól főügyészig mindenki hajszol valamit 
– nevezzük boldogságnak –, közben esendő-
ségük, létbe vetettségük mindannyiukat 
egyenlővé teszi a szemünkben. A realista 
dráma hétköznapi helyzeteit az alkotók exp-
resszív formanyelvvel mutatják fel. Az ele-
melt, snittszerű jelenetek pörgésében a 
szereplőknek mind közük van egymáshoz, 
ahogyan nekünk, nézőtéren ülőknek is kö-
zünk van egymáshoz.  

Az előadásban a másodéves magiszteris 
színészhallgatók játszanak: Radu Enrik, Kar-
sai Dóra, Pánczél Lilla, Renczés Viktória, 
Tamás Csanád, Szabó Fruzsina, Németh 
Kristóf, Göllner Boróka; valamint Nagy 
László elsőéves magiszteris- és Hajas Krisz-
tián harmadév-alapképzéses hallgatók. A 
díszlet- és jelmeztervet Pál Alexandra és Ba-
lázs-Bécsi Anna harmadév, alapképzés, lát-
ványtervező szakos hallgatók készítették. Az 
előadásban látható vetítés Nagy-Lázár Mikolt 
(III. év, alapképzés, fotó-film-média szak) és 
Balázs-Bécsi Anna (III. év, alapképzés, lát-
ványtervező szak) munkája. Zene: Bajkó 
Edina, zenei tanácsadó: Strausz Imre-István. 
Az előadás rendezője Harsányi Zsolt. A be-
mutatót követően március 14-én, 16-án és 28-
án látható újra az előadás.  

Február 23-án, csütörtökön 19 órától a Stú-
dió Színházban adja elő a Marosvásárhelyi 
Művészeti Egyetem elsőéves magiszteri szí-
nészosztálya Johanna című előadását Mohá-
csi János rendezésében. Jeanne d’Arc 

látomásai által vezérelve csatlakozott a fran-
cia sereghez, és a százéves háborúban az an-
golok ellen páncélban, fegyverrel többször is 
diadalmasan védte népét. Az „orléans-i szűz” 
száz éve szent, és hatszáz éve halott: tizenki-
lenc évesen eretnekség vádjával küldte mág-
lyára az akkori hatalom. A Mohácsi testvérek 
darabját 2020-ban mutatták be először Sze-
geden. Mohácsi János ezúttal a Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem hallgatóival viszi 
színpadra az előadást, Kovács Márton zene-
szerző közreműködésével. Az élő zenével kí-
sért, humorral és tragikus fordulatokkal 
tűzdelt történet során a színészhallgatók 
számtalan szerepet játszanak el, közülük 
sokan most láthatók először a Stúdió Színpa-
dán. Az előadásban az elsőéves magiszteris 
színészhallgatók játszanak: Csík Édua, Dru-
nek Sára, Ferencz Evelin, Jankovics Katalin, 
Nagy László, Nagy L. Norbert, Pósa Fru-
zsina, Sétáló Imola Fanni, Vlasich Máté; va-
lamint Mihály János és Sipos Áron 
harmadéves alapképzéses és Berencsy Martin 
másodéves alapképzéses diákok. A díszletet 
Bács Krisztina másodéves látványtervező 
hallgató készítette, a rendező asszisztensei 
Berecz Boglárka és Tomás Varga (II. év, ren-
dező szak). Az előadás rendezője Mohácsi 
János, zenéjét Kovács Márton szerezte. Kar-
mester, illetve orgonán játszik az intézet ta-
nára, Strausz Imre-István; jelmez: Remete 
Kriszta m.v. 

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
másodéves magiszteri bábszínészosztálya 
február 24-én, pénteken 19 órától adja elő a 
Levél utcai Stúdió 2-ben Árvácska című, fel-
nőtteknek szóló előadását Vidovszky György 

rendezésében. Az Árvácska Móricz Zsig-
mond azonos című regénye alapján készült. 
„Az Árvácskát hosszú időn keresztül szoci-
ografikus, helyenként naturalista műnek ér-
telmezték. Valójában nem az: egy költői 
szerkezettel megírt műről van szó. A színházi 
adaptációban ezt a részét erősítjük fel, nem a 
regény cselekményét állítjuk színpadra. A sti-
lizáltság, a báb használata több asszociációt 
enged meg a nézőnek, közelebb viszi a lé-
nyeghez. Fontosnak tartom olyan figurák 
életéről beszélni, akikről amúgy nem szólnak 
előadások. Ezek az emberek áldozatai, nem 
főszereplői saját történetüknek”, mondja Vi-
dovszky György az előadásról, amelyben má-
sodéves magiszteri bábművész szakos 
hallgatók játszanak: Bíró Eszter, Stekbauer-
Hanzi Réka, Nagy Tímea, Tőrös Szilvia, Vén 
Evelin; osztályvezető tanáruk Máthé Rozália. 
Hegedűn játszik Kiss Vivien m.v.; zene: Pap 
Gábor; látvány: Mátravölgyi Ákos; zenei ve-
zető: Strausz Imre-István. A rendező asszisz-
tenseként, dramaturgiai konzulensként 
közreműködött Berecz Boglárka másodéves 
rendező szakos, valamint Kósa-Szigety Zsó-
fia másodéves teatrológia szakos hallgató. Az 
előadás megtekintése 16 éven felülieknek 
ajánlott. 

A jegyek interneten megvásárolhatók elővé-
telben a Stúdió Színház weboldalán feltüntetett 
online rendszerben vagy az előadás helyszínén 
kezdés előtt egy órával. Jegyeket foglalhatnak 
a 0791-229-977-es telefonszámon vagy a 
jegy@studioszinhaz.ro e-mail-címen. A Stúdió 
Színházról bővebb információt a www.studio-
szinhaz.ro honlapon találnak. 

Nagy Attila 
 

Reggel 7 óra 
 

Csótányai az égnek: 
Varjak vonulnak oda-vissza, 
Hosszú perceken át – 
Menekülnek a járókelők, 
Velük inal a volt clarissa – 
Románcok és ódák 
 
Hűlnek hirtelen halommá, 
Mert kár a látvány, s ha belegondolsz: 
Város-imidzst és tájat rombolsz, 
De önmagadban, mert nem zavar  
Senkit, aki tehetne róla bár – 
Refrénje mindennek a kár... 
 
... 
 
Szlogenekkel simogatnak, 
De elvész a válasz  
Az annyiféle kapcsoláson át – 
A keresett, ki hülyítene, 
Inkább kerüli komor danád... 
Nahát! 
Marad hát a hitchcocki rém, 
Nagy szottyantások, akár a fejedre is – 
Varjak vonulnak, eget rondító 
Csótányok-like... 
Oda-vissza röpködnek, nem hagynak... 
Jó napot, csótány giga-bájt! 
 

2023. február 9. 

SZERKESZTI: 
KAÁLI NAGY BOTOND 

1573. sz., 2023.  február 18.

Bernáth Aurél (1895-1982): Tél 

Fotó: Kovács István

Kortárs darab bemutatójára készülnek a Stúdió Színházban 



A budapesti székhelyű Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapít-
vány tehetségeket támogató programja első lépéseként várja 
olyan, Kárpát-medencei, kiemelkedő tehetségű, 14 és 30 év kö-
zötti, nappali tagozatos képzésben részt vevő fiatalok jelentkezé-
sét, akik: kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, 
országos, illetve nemzetközi tanulmányi, művészeti és sportver-
senyeken dobogós helyezést értek el, kutatási eredményeiket pub-
likálták, motiváltak, szorgalmasak, kitartóak, elkötelezettek 
céljaik megvalósításában, bár nem vettek részt, illetve nem sze-
reztek dobogós helyet tanulmányi versenyeken, de úgy érzik, ki-
emelkedően tehetségesek.  

Az alapítvány által kiválasztott fiatal tehetségek egyénre szabott 
támogatásban részesülnek. Ennek során minden diák azt kapja, 
amire leginkább szüksége van a tehetsége kibontakoztatásához, mely 
minden esetben tartalmaz mentori támogatást. (Ezen túl esetlegesen 

részesülhet ösztöndíjban, támogatják képzéseit és konferenciameg-
jelenéseit, részvételét kulturális és sportprogramokon.)  

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány célja, hogy a Kár-
pát-medencében élő 14-30 év közötti diákok olyan, számukra meg-
felelő programokban vegyenek részt, amelyek segítik őket 
tehetségük kibontakoztatásában, képességeik fejlesztésében, kap-
csolataik építésében. Fontosnak tartják, hogy a programban részt 
vevő tehetséges diákok az élet minden területén megállják a helyü-
ket, ezért részükre egyénre szabott támogatást kínálnak, amelynek 
központi eleme a mentorprogram. A sikeresen pályázó diákok ré-
szére az üzleti és tudományos élet megbecsült tagjait kérik fel a men-
tor szerepére. 

Jelentkezni a https://kmta.hu/ oldalon, a Regisztráció menüpont-
ban lehet. További információ az erdeklodes@kmta.hu e-mail-
címen.  

Pályázati felhívás 
a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány programjában való 

részvételre  

Március 10-én, pénteken 19 órától a 
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
színpadán vendégszerepel a temes-
vári Csiky Gergely Állami Magyar 
Színház legújabb előadása. A világ-
hírű román rendező, Andrei Şerban 
első alkalommal dolgozott a temes-
vári társulattal, Robert Icke A doktor 
című drámáját állította színpadra, 
amelynek címszerepére a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulatának oszlopos tagját, B. 
Fülöp Erzsébet UNITER-díjas színész-
nőt kérte fel.  

Amint azt a szervezők közleménye tudatja, 
Robert Icke drámája Arthur Schnitzler Bern-
hardi professzor című, 1912-ben írt művének 
adaptált és aktualizált átirata, mely a ma va-
lóságának társadalmi-politikai viszonyai kö-

zött követi nyomon főszereplője, Ruth Wolff 
orvos és kutató sorsát, nyilvános szakmai 
meghurcoltatását egy haldokló kiskorú páci-
ensével kapcsolatban meghozott döntése 
miatt. Az eset olyan szélsőséges és agresszív 
reakciókat vált ki, melyek hűen tükrözik a 
woke kultúra, a politikai korrektség és a ma 
társadalmának polarizált, „mi vagy a töb-
biek” szemléletmódját, ahol az erkölcsi 
norma és a korrektség mindig az adott körül-
ményhez igazodik. Közösségi kapcsolataink 
határozzák meg életmódunkat, a társadalmi 
normák szabják meg faji, szexuális vagy épp 
nemi identitásunkat. Azokat a dolgokat, 
amikről a munkahelyen nem beszélhetünk, 
mert félő, hogy letiltanak, a színház keretei 
között biztonságban boncolgathatjuk: vállal-
tan szembeszállhatunk a kor előítéleteivel és 
hazugságaival. „Az előadás identitáspolitikai tézisdráma, 

egy morálisnak keretezett történet: a kórház-
ban meghal egy tizennégy éves lány, mert az 
önmagán végrehajtott abortusz okozta szep-
szist már nem tudják kezelni. A doktor nem 
engedi be a katolikus szülők kérésére érkező 
papot, aki az utolsó kenetet akarná feladni. 
Az eset először a kórházban, majd hamar a 
közéletben is nyilvánosságra kerül, és a dok-
tort felelősségre vonják egy orvosetikai tévé- 
show-ban” – írja a produkcióról Proics Lilla 
a Revizoron. 

Az előadás szereposztása: Ruth Wolff – B. 
Fülöp Erzsébet m.v./Éder Enikő, Paul 
Murphy – Mátyás Zsolt Imre, Roger Hardi-
man – Tokai Andrea, Michael Copley – Asza-
los Géza, pap/apa – Bandi András Zsolt, 
Brian Cyprian – Tar Mónika, rezidens orvos 
– Jancsó Előd/Erdős Bálint, Rebecca Roberts 
– Lőrincz Rita, Charlie – Magyari Etelka, 
Sami – Vajda Boróka, Jemima Flint – Bor-

bély B. Emília, műsorvezető – Czüvek Lo-
ránd, első meghívott – Molnos András Csaba, 
második meghívott – Kiss Attila, harmadik 
meghívott – Lajter Márkó Ernesztó, negyedik 
meghívott – Vadász Bernadett, ötödik meg-
hívott – Hegyi Kincső. Fordító: André Fe-
renc, díszlettervező: Irina Moscu, light 
design: Gidó Zoltán, videó: Sorin Mocan, 
Ioan Bledea, zeneszerző: Cári Tibor, sound 
design: Bayer Sebastian, zenészek: Bogdan 
Buică, Kiss Attila, ügyelő: Kertész Éva, ren-
dezőasszisztens: Bálint Előd, Patricia Gavril, 
társrendező: Daniela Dima, rendező: Andrei 
Şerban. 

Jegyet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
jegypénztáránál (hétköznaponként 9 és 19 óra 
között) válthatnak, valamint online a Bilet-
master oldalán: https://teatrunational.bilet-
master.ro/hun/Event/44003818/A-doktor 

A 14 éven felülieknek ajánlott előadás 
román felirattal követhető. (Knb.) 

Andrei Şerban rendezésében 
Marosvásárhelyen A doktor 

Március 4-én hatodik alkalommal ad 
otthont a magyarországi Peron Music 
Alapítvány által szervezett könnyűze-
nei tehetségkutatónak a marosvásár-
helyi Jazz&Blues Club. 

A 2018-ban útjára indított Marosvásárhelyi 
Peron Music Tehetségkutató az Öröm a Zene 
rendszerében, az NKA Hangfoglaló Program 
támogatásával valósul meg. A szervezők 
szándéka, hogy az erdélyi zenekarok is be-
kapcsolódjanak a magyarországi tehetségku-
tatók rendszerébe, és ezzel az ottani 
zeneiparba. 

A jelentkezés feltételei: erdélyi és hazai 
magyar együttesek is jelentkezhetnek; élő 
zenei, hangszeres produkciókat várnak; a je-
lentkezők ne rendelkezzenek lemezkiadói és 
országos rádiós múlttal; saját dallal kell ne-
vezni; bármilyen stílusú előadó indulhat; nem 
fogadhatják el olyan zenekarok jelentkezését, 
amelyek az NKA Hangfoglaló Program in-
duló zenekari alprogramjának támogatottjai 
voltak 2 millió forinttal.  

Az előzsűrizést követően legfeljebb 8 ze-
nekar kerül majd színpadra. Jelentkezni a 
https://www.peronteam.hu/jelentkezes-ptk/ 
oldalon lehet. 

A Peron Music Alapítvány eddig több mint 
huszonöt Kárpát-medencei tehetségkutatót 
szervezett, amelyeken több száz zenekart lép-

tetett színpadra, több mint 70 tehetséget indí-
tott útjára. Az alapítvány együttműködik Ma-
gyarország több könnyűzenei tehetségkutató 
fesztiváljával, és rendszeresen delegál, illetve 
fogad zenekarokat az ország különböző tájai-
ról, valamint a környező országokból.  

Az elmúlt 30 évben az alábbi területeken 
értek el eredményeket: több ezer kazetta, CD, 
CD-ROM, DVD, könyv kiadásával több  
tízezer emberhez juttatták el a tehetségeket; 
a több mint 25 alkalommal megrendezett ta-
tabányai és a több mint 15 külhoni Peron 

Music Tehetségkutató (Székelyföld, Felvi-
dék, Vajdaság, Kárpátalja), a 20 éves TAZ-
Mánia Fesztivál és a Könnyűzenei 
Tehetségek Találkozója, az öt éven át tartó In 
memoriam sorozat több ezer fiatalt segített 
abban, hogy megmutathassák a bennük rejlő 
tálentumot; az általuk országos vagy nemzet-
közi fesztiválra delegált zenekarok, az orszá-
gos médiában bemutatkozó fiatal tehetségek 
(Nemtom zenekar, Agregator, Szatmári Juli, 
Margaret Island, Kalef stb.) több százezer 
emberhez jutottak el zenéjükkel; fejlesztő 

programjaik (Tatabányai Zenészegylet, 2005. 
Tatabánya – Kulturális jövőkép megalkotása, 
2005. Révfülöp – Z-PONT, a dunántúli első 
zenei partnerség indítása, 2006. Tatabánya – 
Partnerség a kultúrában, 2007. Tatabánya – 
Civil nap indítása, 2010. Tehetségpontok, te-
hetségkonferenciák a Komárom-Tata-Tatabá-
nya vonalon, 2013. Tatabánya – Dobbantó 
Klub indítása, 2013. PeronTV – Online zenei 
magazinműsor) hozzájárultak ahhoz, hogy a 
városban, a megyében és az országban is 
megismerjék azokat az értékeket, amelyek 
mindenkiben ott rejlenek; táboraikban (Svájc, 
Oroszország, Erdély, Magyarország) közel 
4000 fiatal köthetett barátságokat, ismerhette 
meg önmagát, és építhette saját életét. A 
Peron által szervezett táborok egyaránt szól-
nak a varázslatos személyiség kialakulásának 
lehetőségeiről, nagyobb fokú önállóság meg-
teremtéséről és a közösségi szellemről is. 

Amint azt a szervezők írják, hisznek a kö-
zösség építő erejében. Hiszik, hogy a teremtő 
energiával rendelkező emberek építik és mű-
ködtetik a közösségeket. Ezért valamennyi 
kulturális tevékenységük és programjuk nem 
titkolt célja a közösségek alakítása, támoga-
tása, segítve, hogy ezek az emberek egymásra 
és közösségre leljenek. Országos ismertsé-
gükkel és partneri hálózatukkal is a kisebb és 
nagyobb közösségeket szolgálják. (Knb.) 

6. Peron Music Tehetségkutató a megyeszékhelyen 
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Rodrigo Sorogoyen A vadállatok (As bes-
tas) című filmje söpörte be a legtöbb, kilenc 
elismerést a spanyol filmakadémia Goya-dí-
jának múlt vasárnapi, hajnalig tartó átadóün-
nepségén Sevillában. 

A „vidéki thrillerként” jellemzett, az ide-
gengyűlöletről és erőszakról szóló, 2010-ben 

egy észak-spanyolországi faluban megtörtént 
eseményeken alapuló alkotás kapta a legjobb 
film, rendezés, operatőr, eredeti forgató-
könyv, hang, vágás, eredeti filmzene kitünte-
tését. 

Alakításáért átvehette a legjobbnak járó 
szobrot a film férfi főszereplője, Denis Me-

nochet, és férfi mellékszereplője, Luis Zahera 
is. 

A gála másik nagy reménységét, a 77-es 
modellt (Modelo 77) öt díjjal jutalmazták. A 
hetvenes évek végén, egy Barcelona melletti 
börtönben játszódó thriller a produkciós ren-
dezés, jelmez, művészeti rendezés, különle-
ges effektek, smink és frizura kategóriákban 
bizonyult a legjobbnak. 

Az anyává válás nehézségeiről szóló Öt 
kisfarkast (Cinco lobitos) jegyző Alauda Ruiz 
de Azúa lett a legjobb első filmes rendező, 
színészei közül Laia Costa a legjobb női fő-
szereplő, Susi Sánchez legjobb női mellék-
szereplő kitüntetését nyerte el. 

A látványos külsőségek között megrende-
zett, legfontosabb spanyol filmes eseményen 
többen is megemlékeztek pénteken a 91 éves 
korában elhunyt legendás spanyol rendező-

ről, Carlos Sauráról, akit a filmakadémia 
ebben az évben tüntetett ki életműdíjjal. 

Az elismerést felesége és két gyermeke 
vette át, felolvasva a rendező előre megírt le-
velét, amelyben köszönetet mondott mind-
azoknak, akikkel együtt dolgozott 
pályafutása során. „Elégedett lehetek, ha 
mindaz, amit tettem, inspirációként szolgált 
a mai zseniális filmes generáció számára” – 
fogalmazott, hozzátéve, hogy szerencsésnek 
tartja magát, amiért élete során több mint 
ötven filmet készíthetett, továbbadva fiatal-
kori álmait hét gyermekének, unokáinak és 
dédunokájának. A rendező előtt tisztelgett kö-
szönetnyilvánításában Juliette Binoche fran-
cia színésznő is, akit a nemzetközi díjjal 
tüntettek ki az eseményen. 

A legjobb európai film kategóriának nyer-
tese Joachim Trier A világ legrosszabb em-
bere című műve lett, a legjobb dél-amerikai 
alkotásnak járó szobrot pedig Santiago Mitre 
vihette haza az Argentína 1985 című moziért, 
amely versenyben van idén a legjobb idegen 
nyelvű filmnek járó Oscar-díjért is. 

A Filmtett Egyesület meghirdette idei al-
kotótáborát: idén július 31. és augusztus 10. 
között a nyárádszentlászlói Pásztortűz panzi-
óba várják a 18 és 30 év közötti, a filmkészí-
tés iránt érdeklődő fiatalokat a teljes 
Kárpát-medencéből. A 19. Filmtett worksho-
pon való részvétel ingyenes, a sikeresen pá-
lyázók a filmszakma elismert szakembereitől 
tanulhatnak. A program alapvető szerkezete 
ezúttal is megfelel a hagyományosnak, a mű-
hely miniatűr filmgyárként működik: a for-
gatókönyvíró-rendező, valamint az animációs 
csoport filmterveit a szintén táborlakó színé-
szek, operatőrök, vágók, hangmesterek, ren-
dezőasszisztensek, gyártásvezetők 
segítségével valósítják meg a záróesti bemu-
tató előtt. 

Pályázni március 12-én éjfélig online lehet 
a filmtettworkshop.ro holnapon található 
adatlap kitöltésével. 

A Filmtett-workshop a 2000-ben létrejött 
Filmtett Egyesület egyik legfontosabb pro-
jektje. A kolozsvári székhelyű szervezet első-
sorban a Filmtett Erdélyi Filmes Portál 
szerkesztésével foglalkozik, emellett évről 
évre megszervezi nyári alkotótáborát, illetve 
a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemlét. 
Több saját, kisebb projektet is lebonyolított 
az elmúlt években filmtörténeti vetélkedőktől 
kritikaírói pályázatokig, román nyelvű film-

elméleti szakportált szerkeszt, időnként szak-
könyveket ad ki, és a Transilvania Nemzet-
közi Filmfesztivál magyar napját szervezi. 
2016 óta magyar filmeket forgalmaz Romá-
nia-szerte. 

A filmes műhelyt képzéspótló céllal szer-
vezték meg először 2002 nyarán. A Filmtett 
évekig hűséges partnere, a kétszeres Arany 
Pálma díjas Duna Műhely segítségével olyan 
alkotótábort hozott létre, amely lehetőséget 
biztosít fiatal tehetségek számára, hogy cso-
portokba szerveződve kipróbálják a filmké-
szítés különböző területeit. A tábor jellege az 
évek során módosult: egyszerre tehetségku-
tató és továbbképző; a cél a szakmai ismere-
tek átadása és kibővítése, fesztiválokon 
bemutatható filmek elkészülte, ugyanakkor a 
fiatal táborlakók közti szakmai kapcsolatok 
kialakítása későbbi együttműködések remé-
nyében. 

A táborban 2002 és 2021 között mentor 
volt Anger Zsolt, Bálint Arthur, Balogh Máté, 
Balsai Móni, Bántó Csaba, Báron György, 
Bednárik László Samu, Beke Tamás, Bertóti 
Attila, Bollók Csaba, Boros Melinda, Bredár 
Zsolt, Csánki Kata, Cs. Nagy Sándor, Czakó 
Judit, Csáki László, Csoma Zsolt, Dávid 
András, Deme Áron, Dimény Áron, Dömötör 
Tamás, Dyga Zsombor, Durst György, Erdé-
lyi Dániel, Ferenczi Gábor, Gelencsér Gábor, 

Gorácz Vanda, Hajdu Szabolcs, Iszlai József, 
Iványi Petra, Jakab-Benke Nándor, Juhász 
Róbert, Kallós Bea, Kerékgyártó Yvonne, 
Komlódi Gábor, Kornis Anna, Kovács M. 
András, Köbli Norbert, Kővári Szabolcs, La-
katos Róbert, Lemhényi Réka, Lovas Balázs, 
Lukács Péter Benjámin, Margitházi Beja, 
Maciej Kozlowski, Marosi Gábor, Maruszki 
Balázs, Mateusz Adamczyk, Medvigy Gábor, 
Mészáros Péter, Mezei Áron, M. Tóth Géza, 
Nagy Viktória, Nagy V. Gergő, Pálfi György, 
Pálfi Szabolcs, Pálffy Tibor, Páll Zsolt, Pálos 
György, Pápai Zsolt, Patrovits Tamás, Paul 
Lenart, Radu Vasile Igazság, Rák József, 
Ruttkay Zsófia, Salat Lehel, Sopsits Árpád, 
Strausz László, Szabó Iván, Szekeres Csaba, 
Székely Tamás, Szilágyi Kornél, Szilágyi 
Zsófia, Tóth Zsolt, Török-Illyés Orsolya, 

Török Zita, Ujj Mészáros Károly, Vácz Péter, 
Vadon Zoltán, Varga Balázs, Varga Zoltán, 
Varró Attila, Várhegyi Rudolf, Vereckei 
Zsolt, Vezsenyi Tamás, Vincze Teréz, Völler 
Ágnes, Wojtek Blaszczyk, Zányi Tamás. 

A tábor szervezői 2002 és 2021 között: Bu-
zogány Klára, Csánki Kata, Deme Ilona, 
Durst György, Jakab-Benke Nándor, Jakabffy 
Samu, Kállay Enikő, Margitházi Bea, Tóth 
Gödri Iringó, Tóth Orsolya, Vodál Vera, Zá-
goni Balázs, Zágoni Bálint, Zakariás Ágota. 

A részletes pályázati felhívás, a táborban 
korábban megvalósult rövidfilmek és további 
információk elérhetőek a Filmtett-workshop 
honlapján. 

További információk a 0728-262-023-as 
telefonszámon Zágoni Bálinttól kérhetők. 
(Knb.) 

Cinco lobitos

Támogatók:

Március 12-ig pályázhatnak az érdeklődők 
Filmtett alkotótábor 

Közzétette 2022-2023-as, 78. évadá-
nak márciusi műsorrendjét a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Tompa 
Miklós Társulata. A hónap folyamán 
premierre, vendégjátékra és mácius 
15-i, ünnepi előadásra is sor kerül. A 
tavasz első négy hetében az alábbi 
előadásokat láthatja a közönség. 

Március 1., szerda 19:00 óra és március 
2., csütörtök 19:00 óra – A. P. Csehov:  
Meggyeskert. A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata és a Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem közös pro-
dukciója. Színmű. Rendező: Dobrovszki 
Dóra. Stúdió Színház. Az előadás 12 éven fe-
lülieknek ajánlott, időtartama 1 óra 40 perc 
(szünet nélkül). 

Március 5., vasárnap 19:30 óra és már-
cius 6., hétfő 19:30 óra – Bódi Attila:  
Lázadni veletek akartam. A Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata és 
a Yorick Stúdió közös produkciója. Kortárs 
dráma. Rendező: Sebestyén Aba. Kisterem. 
Az előadás 12 éven felülieknek ajánlott, idő-
tartama 2 óra (szünet nélkül). 

Március 10., péntek 19:00 óra – Robert 
Icke: A doktor. A temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház vendégelőadása. 

Dráma. Rendező: Andrei Şerban. Nagyterem. 
Az előadás 14 éven felülieknek ajánlott, idő-
tartama 3 óra (egy szünettel). 

Március 15., szerda 10:00-00:00 óra – 
Petőfi 200. Underground terem. 

Március 24., péntek 19:00 óra – bemu-

tató előadás. Friedrich Dürrenmatt: János ki-
rály. Halálos színjáték. Rendező: Keresztes 
Attila. Nagyterem. Az előadás 16 éven felül-
ieknek ajánlott. 

Március 25., szombat 19:00 óra – Fried-
rich Dürrenmatt: János király. Halálos szín-
játék. Nagyterem.  

Március 26., vasárnap 19:30 óra és már-
cius 27., hétfő 19:30 óra – Frank Wedekind: 
A tavasz ébredése. Gyermektragédia. Ren-
dező: Ricz Ármin. Kisterem. Az előadás 14 
éven felülieknek ajánlott, időtartama 1 óra 30 
perc (szünet nélkül). 

Március 31., péntek 19:00 óra – Fried-
rich Schiller: Ármány vs. szerelem. Színmű. 
Rendező: Fehér Balázs Benő. Nagytermi elő-
csarnok. Az előadás 16 éven felülieknek aján-
lott, időtartama 2 óra 30 perc (egy szünettel). 

A Tompa Miklós Társulat március 28-30-
a között a komáromi Jókai Színházban adja 
elő a Lázadni veletek akartam című előadást. 

Jegyek és bérletek személyesen a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegy-
pénztáránál válthatók (nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig 9:00 és 19:00 óra között, tel. 0365-
806-865), a helyszínen előadás előtt egy órá-
val, valamint online a https:// 
teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun hon-
lapon. (Knb.)

A Tompa Miklós Társulat márciusi műsorrendjéről 

Goya-díj 
A vadállatok című film söpörte be a legtöbb elismerést 

Filmtett-workshop, 2021
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A tavasz ébredése  Fotó: Bereczky Sándor



A szomszédos telken egy nagy sárga kutya 
sétál fel és alá. Nem lohol, csak nyugtalanul 
járkál. Kerítéstől kerítésig. Járőrözik. Edz. 
Nagy túrákhoz, eszméletlen hosszú sétákhoz 
szokott, most az udvarral kell beérnie. Társa 
is van. Senki sem nézi őket az ablakból. Va-
lószínűleg megszokhatták. Már csak ilyenek 
a sárga kutyák. 

Úgy egyáltalán – azt gondolnám – lehetet-
len szín egy kutya számára, ennek dacára 
ezzel van eleresztve, a természet szeszélye 
folytán. Kiválasztódás. Darwin a Galápagos-
szigeteken találkozott színesebb egyénisé-
gekkel is. Az ő dolga. A 19. században még 
minden lehetséges volt az állatokkal is. Ösz-
szefoglalva: ezt adta rájuk a gondoskodó ter-
mészet, a hosszas tenyésztés, az emberrel 
való társulás révén. Már nem térhetnek vissza 
az eredeti állapotokhoz. Elpusztulnának. El-
idegenedtek. És minden költői ráfogással el-
lentétben szabadok. A felismert 
szükségszerűség és kényszer határai között. 
Jó nekik. Ritkán panaszkodnak. Nekem, aki 
nézem, soha. Annál büszkébbek. Én idegen 
vagyok, bár tudatában lehetnek, hogy már 
három éve bámulom őket, ahányszor csak ki-
nézek a konyhaablakon, amióta ideköltöztek 
a szomszédunkba. 

Arra gondoltam, hogy lemegyek, és meg-
nyugtatom. Fogalmam sincs, mi lehet nyug-
tató a kutyák számára, ugyanis soha nem volt 
kutyám. Semmiféle háziállatot nem volt sza-
bad tartanunk. Megszabták a háztulajdono-
sok. Kikötötték szerződésben. Világosan 
tudtunkra adta az intézmény igazgatója, aki-
től apa a szolgálati lakást kapta. És mi betar-
tottuk. Nem akartunk kihágást elkövetni. 
Egyéb dolgok bosszantottak. Az igazsághoz, 
a teljes igazsághoz két dolog tartozik:  

a) soha nem vágytam kutyára, nem nyúz-
tam a szüleimet, nem hoztam haza egy sze-
lídnek tűnő, ám hamis kutyát, még egy 
kutyakölyköt sem, pedig az iskolából haza-
menet gyakran csavarogtam, és rábukkantam 
olykor-olykor egy kitett, elhagyott, nyüszítő 
kölyökre. Nem hajoltam le érte. Most már 
bánom. Tényleg ezt érzed?! Nem kell lel-
kizni. Nem szükséges fölöslegesen vádolnod 
magad. Jóváírhatatlan. Felmentelek, ha erre 
vágysz. 

b) Nem tudom, hogyan kell bánni az álla- 
tokkal. Most már sajnálom, hogy soha eleddig 
nem akartam megtanulni. Mások, az unoka-
testvéreim, az osztálytársaim sokkal jobban 
értenek a kutyákhoz, az állatokhoz, mint az 
embertársaikhoz. Sokkal inkább bíznak a 
négy-, mint a kétlábúakban. Szóval fogalmam 
sincs, mit kell tenni egy kutyával. Hogyan 
kedveltessem meg magamat, mivel hízeleg-
jek, hogyan idomítsam, ha már lenne egy a 
birtokomban? Nem főnökösködöm, ezt már 
régen eldöntöttem, még a legelső kudarc után.  

Állok az ablakban, és bámulom, miközben 
a kutya (még a nevét sem tudom) fel sem néz, 
nem érdekli, hogy a kettős ablaküvegen át va-
laki követi nap mint nap minden mozdulatát. 
Már amikor ráér. Ha felkel az íróasztala mel-
lől. Az a valaki én vagyok. Szeretnék neki se-
gíteni, de nem tudok. Nincs meg bennem a 
kezdeményezőkészség. Lusta vagyok. Meg 
aztán nem is szeretnék szembesülni a gazdá-
jukkal. A kopasszal. Így hívom, pedig a pos-
tástól egyszer megkérdeztem a nevét. A 
postás azonban, mint a sebészprofesszor vagy 
a gyóntatóatya, szakmai titokra hivatkozva 
nem adta ki a nevét. Aztán cselhez kellett fo-

lyamodnom. Vagy inkább a véletlen sietett 
segítségemre. Kiderült, hogy az egyik uno-
kám a Kopasz fiaival jár egy iskolába. Tőlük 
tudtam meg. Egyszerű név. Személynévből 
alakult át családnévvé. Ma már senki sem ne-
vezi így az újszülött gyermekét. Legalábbis 
az errefelé maradék magyarok.  

Ekkor felbukkan a másik sárga kutya. Hát 
persze, ketten vannak. Anya és fia vagy apa 
és lánya. A kicsi gyorsan utolérte a szülejét. 
Morognak egymásra. Mint az emberek, akik 
hosszabb ideig vannak összezárva. Egymás-
hoz rendelve. Hogy is feledkezhettem meg 
róla, hogy a NAGYOBBIK a KISEBBIKET 
várja. Fontos megbeszélnivalójuk van. Kitár-
gyalják a szomszéd ebeket, terveket szőnek 
arról, hogyan fogadják a gazdát, mi a legcél-
ravezetőbb stratégia a kegyek kinyeréséhez. 
Esetleg már régen napirendre tűzték, miként 
száműzzék a kedvenc macskát. Ez olyan rajz-
fimes ötlet. Elvetem. Velünk, a tömbházi ma-
gasban élő szomszédokkal keveset törődnek. 
Amíg nem hatolunk be az udvarra, amíg nem 
sértjük meg a felségterületüket, amíg nem 
verjük le a diót a csonka féloldalas diófáról, 
addig senkik vagyunk. Vagy nem dobunk 
nekik ételt. Közömbös, érdektelen, mit gon-
dolunk róluk. Még nem adtunk nekik enni, 
még nem szólítottuk meg, nem akartuk átcsá-
bítani. Nem beszélünk hozzájuk. Nincs szer-
ves kapcsolat közöttünk, csak 
egymásmellettiség, a véletlen játéka folytán 
kerültünk azonos térszeletbe, idősíkba. Tulaj-
donképpen észre sem kellene vennünk őket. 
Csak hát a sárga szín szembeszökő. 

Valaki esküszik, hogy a kutyákban van va-
lamelyes ősi gondolatolvasói készség, amely 
még az első együttlét idején alakult ki, ami-
kor a kutya és az ember együtt vadászott, 
együtt keresett menedéket az eső és fagy, a 
villámlás megmagyarázhatatlan csodája és a 
dörgés fenyegetése elől. A kutya azért to-
vábbra is tart a természettől, melytől, hogy 
úgy mondjam, szelíd erőszakkal elidegenítet-
ték. Nem én. Az ősök. Akiket ezért már nem 
lehet felelősségre vonni. Az én őseim az ő 
őseit. Ezért szűkölnek. Megérzik a veszélyt. 
Bújnak el az ünnepi tűzjátékok robbanásait 
hallva. Nem közösködnek velünk. Titokban 
csodálnak bátorságunkért. Botorságunkért. 
Ti. a villámlásra emlékezteti őket, vagy nem 
tudnak felejteni. Nem volt idejük megszokni 
néhány millió év óta, hogy az utóbbi száza-
dokban a gazda és az idegen sokaság tűzjá-
tékkal fejezi ki az örömét, az ünnepét: 
évváltás, felszabadulás, törvénytevés, sem-
mittevés. El akarják kápráztatni a többieket. 
Őket nem lehet. Valószínűleg nincs érzékük 
a káprázathoz és kápráztatáshoz. Józanok. Jó-
zanabbak, mint mi. Háromszáz év egy kutya 
fajéletében a semmivel egyenlő. Ezredévek 
kellenek, amíg megszokják. Nem tudom, a 
kínai, távol-keleti kutyák miként szokták 
meg, hogyan élnek együtt a felszikrázó tűz-
gömbökkel, széttartó hulló csillagok sistergé-
sével és hangrobbanásával. Ázsiai közöny. 
Türelem. Fanatizmus. 

A két sárga kutya a kapuhoz lohol. Meg-
torpannak. Várnak. Bizonyára azt hiszik, pil-
lanatokon belül belép Kopasz. (Maradjunk 
ennél az egyedi jelölésnél.) Az ember, aki a 
gazdájuk, barátjuk, felettesük. Aki az ólat be-
szerezte, idehozta, lerakta kis teherautóról. 
Elkertelte a gyepszőnyegtől. Aki kiskutat épí-
tett, kerekeset, meg barbeque-sarkot rende-
zett be. Kriptára emlékeztető kemencét. A 
kegyosztó nagyúr. A kajahozó, -osztó, az ól-
javító, a simogató, aki kiereszti hozzájuk a 

kölykeit, akiket szeretni kell. Nem mondom, 
lehet velük játszani, de távolról sem olyan 
szórakoztató, olyan megnyugtatóan tudatos, 
beosztó, parancsosztó, irányító, mint a kifej-
lett felnőtt egyed. A gyerek szeszélyes. Ki-
számíthatatlan. Fél és vakmerő. Soha nem 
lehet tudni, mit lép arra, ami a kutya számára 
természetes. A sárga semmi olyat nem tesz, 
ami nincs benne az ösztöneiben, ami nem ter-
mészetes vagy amire nem tanították meg.  

A szomszédos két sárga eb a kaput bá-
mulja. Abbahagyták a járkálást. Várakoznak. 
Feszült percek. De lehet, hogy órák, amíg  
lefújják a riadókészültséget. Kihűl a találko-
zás öröme. Nem tudni, próba, szimuláció 
vagy élesben kell cselekedni. Helyzet van, 
lesz. Van valami, amiért érdemes ott állni. 
Mi, akik az emeletről követjük őket, miköz-
ben sistereg a kávéfőző a hátunk mögött, 
messzebb látunk. Az utca kihalt síkjában 
megpillantjuk a Kopaszt. Közeleg. A kutyák 
megérzik. Mondom, a nevét sem tudtuk hosz-
szú ideig, ugyanis a jó postás nem árulta el, 
szakmai titoktartásra hivatkozott, vagy az 
sem kizárt, hogy soha nem érkezik postájuk, 
sem képeslap, sem levlap, sem számla, újság. 
Mindent távcselekkel intéz. Képernyőfüggő.  

Mégsem siet. Találkozott egy ismerősével, 
egy ügyféllel, egy nővel. Nem is olyan mesz-
sze a kaputól. Teljesen mindegy. A lényeg: le-
állnak beszélgetni az utcán. Nem hívja be. 
Fogalmam sincs, miről beszélgetnek, ahhoz, 
hogy megtudjam, ki kellene nyitnom az ab-
lakot vagy szerezni egy óriási hallótölcsért. 
Tény, hogy nem közeledik a saját háza felé, 
sőt sarkon fordulnak, és az ellenkező irányba 
egy söröző felé tartanak. Ott mégiscsak meg-
hittebben lehet dumálni. Holott a kutyák iga-

zán nem pletykásak. Megvan bennük az ösz-
tönös (a beléjük nevelt) titoktartás. Ezért az 
ember leghűségesebb társuk. 

A kutyák még maradnak, nagy a tehetet-
lenségi nyomás rajtuk. Nem könnyen szakad-
nak el a kaputól. Érezni, hogy csalódtak. 
Nem erre számítottak. Úgy gondolták, belép, 
odavet néhány kedves szót, talán egész mon-
datokat, és a garázsba siet, ott tartja a kaját. 
Vagy felsiet, és belép a házba. Meleg csapó-
dik ki az ajtónyitásra. Megérzik. Mindent 
megéreznek, a hangulat változását, nagyidőt, 
családi perpatvart. A gyerekek közelségét. 
Ebédet, vacsorát. A kutyák idejét. A magányt. 
A kutyamagányt. 

Nagyobb energiát fektettek a gazdára vá-
rakozásba. Értékes erőtartalékokat mozgósí-
tottak. A szokás hatalma. A fogadás izgalma 
még ott lapul/bujkál az izmaikban. Hirtelen 
döntenek: sarkon fordulnak és visszakocog-
nak. Szemmel láthatóan csalódottak. A cser-
benhagyás esete forog fenn. Nincs kedvük 
egymással bakalódni. A ház lépcsejéig visz-
szakoznak. Van abban némi bizonyosság. A 
Kopaszhoz tartozik. Az övé. Ő sepri regge-
lenként. Télen havat, ősszel leveleket, nyáron 
a port, sarat. Bárki kijöhet, aki a Kopaszhoz 
tartozik. Nő, gyerek, öregasszony. Három-
négy kényelmes, széles fok. Eső után hűvö-
sebb. Leheverednek, mint a fáradt 
oroszlánok. A fiatalabb egy lépcsőfokkal fel-
jebb. Az öreg sárga egykedvűen hagyja, hogy 
lenézzék, pedig nem is egymást bámulják. 
Túl jól ismerik egymást. A kapu felé sandíta-
nak. Még reménykednek a csodában. Mi tud-
juk, hogy az efféle sörözések, pláné nyár 
végén, sokáig tartanak.  

A kutyák élete viszonylag rövid. 

Sebestyén Mihály 

A közszolgálati média és a Nemzeti 
Filmintézet (NFI) együttműködésé-
nek köszönhetően a kortárs magyar 
filmművészet kiemelkedő alkotásai 
láthatók február 19-től vasárnap es-
ténként a Dunán – jelentette be  
Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója szer-
dán Budapesten. 

Altorjai Anita a sajtótájékoztatón kiemelte: 
a közmédia egyik legfontosabb szerepe a kul-
túraközvetítés: megismertetni a nézőkkel a 
magyar történelem sorsfordító eseményeit, 
adaptálni a klasszikus magyar irodalmi mű-
veket és teret adni olyan alkotásoknak, ame-
lyek a Nemzeti Filmintézet támogatásával 
születtek meg. Mint mondta, a Nemzeti Film-
intézettel történő együttműködés első lépé- 
seként tavaly december végén sikerrel mutat-

tak be magyar filmeket a Duna tévén. Az 
együttműködés folytatódik: vasárnaptól négy 
hónapon keresztül 20 filmet vetítenek a 
Dunán. Minden vasárnap este egy-egy olyan 
alkotást mutatnak be, amely az elmúlt évek-
ben született, és amelyek többségét még nem 
vetítették televízióban: történelmi események 
feldolgozását, irodalmi adaptációkat, animá-
ciós alkotásokat, dokumentum- és mozifilme-
ket, tévéjátékokat láthat a közönség. A június 
közepéig tartó időszakot műfaji sokszínűség 
jellemzi: a romantikus, klasszikus filmektől 
az animáción és a krimin keresztül a doku-
mentumfilmekig vagy a történelmi művekig 
változatos lesz a kínálat – mondta. A váloga-
tásban szerepelnek nemzetközi fesztiválokon 
díjazott filmek, de rangos hazai szakmai díjas 
alkotások is, és a kínálatban láthatunk több 
olyan tévéjátékot is, amelyek magyar színhá-

zak produkcióiból készültek. Mint mondta, 
nem csak a filmeket, hanem az elkészítés fo-
lyamatát is szeretnék bemutatni, különböző 
műsorokban az alkotókkal és a szereplőkkel 
is találkozhatnak a nézők. A vezérigazgató 
szólt arról is, hogy tavaly a magyar közmédia 
csatornáin 1200 filmet vetítettek, amelyeknek 
több mint fele magyar volt. 

Káel Csaba, a mozgóképipar fejlesztéséért 
felelős kormánybiztos, az NFI igazgatóságá-
nak elnöke felidézte, hogy az NFI elindítása-
kor – több mint két évvel ezelőtt – kiemelt 
feladatnak tartották, hogy támogatóként hoz-
zájáruljanak a mozifilmek mellett értékte-
remtő, szórakoztató, minőségi mozgóképes 
tartalmak létrejöttéhez olyan korszerű formá-
tumokban, mint a sorozat vagy a minisorozat, 
amelyek a megváltozott filmfogyasztási szo-
kásokhoz igazodnak. Emellett természetesen 

az is fontos, hogy ezek az alkotások minél 
szélesebb közönséghez eljussanak. Az online 
térben éppen ezért elindították a Filmio szol-
gáltatást, és most az MTVA-val közös sorozat 
egy újabb mérföldkő. „A közmédiának kö-
szönhetően heti rendszerességgel kínálhatunk 
sokszínű és friss magyar mozgóképtartalmat 
a tévénézőknek határon innen és határon túl 
is a Dunán” – tette hozzá. 

Az együttműködés már tavaly elkezdődött, 
a közmédia mutatta be először televízióban 
többek között az MTVA megrendelésére és 
finanszírozásában készült A helység kalapá-
csát. Láthatták a nézők az Ida regényét, vala-
mint több olyan dokumentumfilmet, amelyet 
játékfilmes elemekkel egészítettek ki az al-
kotók, mint például a Béke – A nemzetek fe-
lett című alkotást. A filmek közül több a 
Médiaklikken is látható. 

Magyar filmpremierek vasárnap esténként a Dunán 

Maud Earl: Csendes bánat, 1910

Két sárga kutya 
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Döntött az Európai Parlament: a 
terveket klímavédelmi lépésekkel 
kell kiegészíteni, ezzel is segítve 
az orosz energiafüggőség és az 
energiaszegénység felszámolását, 
valamint a zöldátállást. A képvise-
lők 535 szavazattal, 63 ellenszava-
zattal, 53 tartózkodás mellett 
jóváhagyták a Tanáccsal 2022 de- 
cemberében létrejött előzetes meg-
állapodást. A többletforrásokra pá-
lyázó tagállamoknak így az 
energiatakarékosságot, a tiszta 
energia előállítását és az energiael-
látás diverzifikálását célzó intézke-
désekkel kell kiegészíteniük 
helyreállítási és rezilienciaépítési 
terveiket, igazodva az Európai 
Unió REPowerEU tervéhez. 

Az új szabályok hatálya – né-
hány korlátozott kivétellel – a 
2022. február 1-je után hozott in-
tézkedésekre terjed ki. A tárgyalá-
sok során a Parlamentnek sikerült 
elérnie, hogy a kiszolgáltatott hely-
zetben lévő háztartások, a kis- és 
középvállalkozások, valamint a 
mikrovállalkozások energiasze-
génységének enyhítése is cél le-
gyen – áll a Parlament 
közleményében. 
Transznacionális projektek 

A képviselők meggyőzték a tag-
államokat a Tanácsban, hogy a RE-
PowerEU-célú források legalább 
30%-át olyan transznacionális pro-
jektekre fordítsák, amelyek – akár 
csak egyetlen ország viszonylatá-
ban is – érdemben kezelni tudják 
az energiaátvitel, -elosztás és -tá-
rolás jelenlegi szűk keresztmetsze-
teit, és növelni a határkeresztező 
energiaáramlást. 

Fontos volt az is, hogy a szabá-
lyok nagyobb átláthatóságot bizto-
sítsanak a legnagyobb összegű 
finanszírozásban részesülő száz 
végső kedvezményezett esetében. 
A most elfogadott szabályokat a 
nemzeti helyreállítási tervek egé-
szére alkalmazni kell. 

A jelentős károkozás elkerülésé-

nek elve ugyanúgy érvényes a 
helyreállítási tervek REPowerEU-
célú intézkedéseire is. Ennek meg-
felelően ideiglenes mentességet 
élveznek az uniós energiaellátás 
közvetlen biztonságát védő, vala-
mint a potenciális környezetkáro-
sodást minimalizáló lépések. A 
nemzeti intézkedések emellett nem 
mehetnek szembe az EU klímavé-
delmi törekvéseivel. 
Finanszírozás 

A parlamenti tárgyalóküldöttség 
javaslatára a Bizottság által java-
solt 20 milliárd eurós többlettámo-
gatásból 8 milliárd euró az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendsze-
ren (ETS) belül árverés útján érté-
kesített kibocsátási egységekből 
befolyó korábbi forrásokból, 12 
milliárd euró pedig az Innovációs 
Alapból származik majd. Az ETS 
forrásai nem használhatók fosszilis 
tüzelőanyagokhoz kapcsolódó be-
ruházások támogatására. 

Siegfried Mureşan (EPP, Romá-
nia) társjelentéstevő a vita során el-
mondta: „A REPowerEU terv 
segíteni fog abban, hogy megfizet-
hető energiaárakat tudjunk biztosí-
tani a lakosság és a vállalatok 
számára. Lehetővé teszi, hogy 
gondoskodjunk a biztonságos 
energiaellátásról, és hogy függet-
lenné váljunk az oroszországi fosz-
szilis energiahordozóktól. Annak 
érdekében, hogy a REPowerEU 
program valódi uniós hozzáadott 
értéket képviseljen, a tagállamok-
nak a REPowerEU források leg-
alább 30 százalékát határokon 
átnyúló projektekre kell allokál-
niuk”. 
Terv a háború gazdasági  
hatásainak csökkentésére  
és a zöldátállás elősegítésére 

Eider Gardiazabal Rubial 
(S&D, Spanyolország) társjelen-
téstevő elmondta: „Kidolgoztunk 
egy tervet arra, hogy úgy csökkent-
sük a háború gazdasági hatásait, 
hogy eközben a zöldátállást is elő-
segítsük. További 20 milliárd euró 

fog rendelkezésre állni arra, hogy 
fellépjünk az energiaszegénység 
ellen, elősegítsük a megújuló ener-
giák használatát és javítsuk az 
energiatárolási kapacitásainkat. A 
tárgyalások során elértük, hogy 
csak korlátozott mértékű eltérés le-
gyen engedélyezhető a jelentős 
károkozás elkerülésének elve alól, 
mert elkötelezettek vagyunk a klí-
maváltozás elleni fellépés iránt, és 
el akarjuk kerülni, hogy veszélybe 
kerüljenek az EU klímacéljai. Be-
vezettünk az átláthatóságot javító 
és a határokon átnyúló projekteket 
előnyben részesítő változtatásokat 
is”. 

Dragoş Pîslaru (Renew, Romá-
nia) társjelentéstevő megállapí-
totta: „A félelemre eltökéltséggel 
válaszolunk. Nehéz év van az 
uniós polgárok mögött, ezért most 
kell fenntartható megoldásokat fel-
mutatnunk számukra, nem pedig 
később. Kérdezzék meg kormá-
nyaikat, hogy milyen intézkedése-
ket terveznek belevenni nemzeti 
terveikbe, szigeteljük le az ottho-
naikat, képezzük át a munkaválla-
lókat a fenntartható iparágakhoz 
szükséges új állásokra, és segít-
sünk a vállalatainknak. A  
REPowerEU keretében az átlátha-
tóság jegyében egyértelmű köve-
telményeket szabunk a legnagyobb 
végső kedvezményezettek azono-
sítására is, és várjuk, hogy hogyan 
fogják a kormányok felhasználni a 
forrásokat”. 

 
xxx 

A Helyreállítási és Reziliencia-
építési Eszköz rendkívüli és egy-
szeri intézkedés, 2026. augusztus 
31-ig marad érvényben. A nemzeti 
helyreállítási tervek REPowerEU-
célú intézkedéseire vonatkozó új 
szabályok egy nappal azután lép-
nek hatályba, hogy megjelentek az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában. 

Forrás: Európai Parlament –
hírek 

Nem hivatalos megméretteté-
sen ugyan, de két különböző 
helyen is díjat szereztek a 
nyárádmenti frissen töltött 
kolbászok február 11-én. Ez 
nemcsak az illető csapatok-
nak elismerés, hanem a ha-
gyományos nyárádmenti 
konyha ízeinek, receptjeinek 
és azok őrzőinek is. 

Szombaton a tizedik alkalommal 
tartották meg a csíkszentmiklósi 
kolbászfesztivált. A kétévnyi kény-
szerszünet jót is tett a rendezvény-
nek, hiszen ezúttal 34 csapat 
nevezett be a fesztivál keretében 
megrendezett kolbászkészítő ver-
senyre. A legtöbb csapat székely-
földi volt, de érkeztek 
magyarországi és felvidéki társasá-
gok is. A Maros megyét képviselő 
jobbágyfalvi Lanka húsfeldolgozó 
hatfős csapata először jelentkezett a 
fesztiválra, egyrészt marketingcél-
ból, hogy megismertesse termékeit 
Csíkszéken, másrészt a munkát és a 
szórakozást sem vetették meg – tud-
tuk meg Marton Szilárd társtulajdo-
nostól. 

 A csapatok 10-10 kilogramm 
húst kaptak a szervezőktől, ezt kel-
lett feldolgozniuk, majd megsüt-
niük az elkészített kolbászt, és azt a 
zsűri elé tenniük. A bírálóbizottsá-
got neves magyarországi és erdélyi 
szakemberek alkották, Fehérasztal 
lovagrendi tagok, gasztronómiai 

nagykövetek, kölbásztöltő Guin-
ness-rekorder. A Dékány Ferenc 
„kolbászkirály” által elnökölt zsűri 
nemcsak a kolbász ízvilágát érté-
kelte, hanem az elkészítés higiéniá-
ját, a termék állagát, de az 
asztalterítést, tálalást is. A délután 
felszolgált ötvenféle étket végig-
kóstoló szakemberek a legjobbnak 
a csíkszépvízi Faluvégi Menyecs-
kék kolbászát találták, a Lanka csa-
pata a második lett.  

Marton Szilárdtól megtudtuk: 
kétféle kolbászt készítettek, egyik 
egy pirospaprikás készítmény volt, 
a másik a sóval, borssal, fokhagy-
mával ízesített hagyományos nyá-
rádmenti kolbász, a zsűri ez utóbbit 
találta igen érdekesnek. A jobbágy-
falvi feldolgozó számára megerősí-
tés ez az elismerés, másrészt 
örülnek, hogy jó hangulatú szakmai 
rendezvényen vehettek részt. 

 Hasonlóképpen a hagyományos 
nyárádmenti íz volt a nyerő a ma-
gyarországi Sellye városában is a 
múlt szombaton, ahol a testvértele-
pülés Nyárádselye harmadjára vett 
részt a „fehér hurka napján”. A jár-
vány miatt ez a rendezvény is két 
évig szünetelt, ezért a nyárádmen-
tiek szinte teljesen új csapattal vet-
tek részt rajta. A vendéglátójukkal, 
Kovácsné Böröcz Anett alpolgár-
mesterrel alkottak egy csapatot, 
egyrészt, mert ő és társai nem ne-
veztek be a helyi versenybe, más-
részt a nyárádmentiek nem ismerték 
a fehér hurka készítésének módját. 

 A fesztiválon szereplő hét csapat 
mindenike egy-egy fél disznót ka-
pott, hogy feldolgozza. A nyárádse-
lyeiek a hagyományos itthoni 
kolbászt készítették, véres hurkát és 
májast, emellett a fehér hurkát. Ez 
fehér kukoricadara és haspecsenye 
(„dagadó”) bedagasztásából készül, 
fokhagymával, sóval, borssal íze-
sítve, vastagbélbe töltve és abalében 
főzve. Régen a szegények étele volt, 
ma szinte ínyencségnek számít, már 
az ormánságiak is ritkán készítik.  

Ezenkívül a selyeiek egy nyárád-
menti disznóvágási menüt is elké-
szítettek, káposztalélevest, torok- 
pecsenyét puliszkával, míg vendég-
látójuk a saját kézműves sajtjaiból 

állított össze hidegtálat, közösen 
pedig egy kolbásszal, szalonnával 
teletűzdelt ágat és egy kenyértész-
tából sütött malacot készítettek asz-
taldíszként – számolt be lapunknak 
az Erdélyi Tor-Túra nevű csapat 
egyik tagja, Kacsó Attila. A nyárád-
menti ízek szinte teljesen ismeretle-
nek az ormánságiak számára. 
Nemcsak a fűszerezett, édeskés 
májas, hanem a hagyományos kol-
bász is elnyerte a tetszésüket, a se-
lyeiek alig győzték sütni és 
felszolgálni, úgyannyira, hogy a 
zsűrinek várnia kellett, amíg meg-
sül a bírálásra szánt adag. Végül az 
összetett versenyben a nyárádmenti 
asztal lett az első. 

 Ezzel még nem ért véget a nyá-
rádselyeiek szereplése, hiszen este 
első alkalommal került sor böllér-
bálra, ahol az itthonról vitt Csillag 
zenekar biztosított olyan hangula-
tot, hogy az idősek is táncra perdül-
tek, a selyeiek pedig még kaptak 
egy fél disznót, hogy azt flekken-
ként szolgálják fel a résztvevőknek. 
Így nemcsak a régi barátság, hanem 
a hazai konyha ízei által hozott 
siker és az általuk teremtett jókedv 
élményével indult haza a csapat, 
amelyet Nyárádmagyarós község 
első mandátumos polgármestere is 
elkísért. Kacsó Lajos elöljárót is le-
nyűgözte a sellyei fesztivál hangu-
lata és a selyei társaság kiemelkedő 
teljesítménye. 

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ tűzifa. Tel. 0756-400-258, 
0751-377-347. (18668-I) 

MINDENFÉLE 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18781-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Kegyelettel emlékezünk 
február 18-án ROSKA 
REBEKÁRA halálának 30. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes!  
Szerettei. (18717) 

Kegyelettel emlékezünk febru-
ár 19-én a volt oláhdellői 
születésű DEMETER ÁRPÁD-
RA halálának 5. évfordulóján.  
Emlékét, szeretetét őrzi 
Demeter György és családja 
Oláhdellőről. (18746-I) 

Az idő elmúlhat, szállhatnak 
az évek, míg élünk, velünk 
lesz szép emléked. 
Soha el nem múló szeretettel 
emlékezünk február 18-án a 
szerető édesanyára, a gondos 
nagymamára és dédimamára, 
id. SZÉKELY MARGITRA 
halálának 5. évfordulóján. 
Nyugodjon békében! 
Áldott emlékét őrzik egy 
életen át szerető gyermekei: 
Jutka, Imi, Enikő és azok 
családja. (18740) 

Kegyelettel és szeretettel 
emlékezünk február 18-án a 
drága férjre, édesapára, 
papókára, id. BALOGH 
GYÖRGY volt csekelaki 
lakosra halálának 30. 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott!  
Drága emlékét őrzi felesége, 
gyermekei és azok családja. 
(18746-I) 

Fájó szívvel emlékezünk a 
marosszentgyörgyi TINKA 
ESZTERRE, aki február 19-én 
egy éve távozott szerettei 
köréből. Nyugodjon békében! 
Emlékét őrzi lánya és 
családja, öccse és családja. 
(18776)

Mózes Edith
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Gligor Róbert László 

A MUREŞ MEX RT. a NYÁRÁDTŐI IPARI PARKBAN 
alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT faiparba.  

Nettó bér: 2500 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig  
7–15.30 óra között. Ingyen szállítás Marosvásárhelyről  

és támogatás a más helységekből ingázóknak. 
Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre várjuk.  

Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (67074-I)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények,  

reklámok tartalmáért a hirdetés-
feladó vállalja a felelősséget!

Ízlett a nyárádmenti kolbász 

Az erdélyi konyha mindenkit levett a lábáról, a nyárádselyeieknek nagy sikerük volt a fesztiválon                                       Fotó: Erdélyi Tor-Túra

Energetikai intézkedésekkel bővülnek 
a nemzeti helyreállítási tervek  

Újabb földrengés Gorj megyében 
A Richter-skála szerinti 4,3-as erősségű földrengés volt Olténiában, 

Gorj megyében pénteken 11 óra 11 perckor, 15 kilométeres mélységben 
– közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP). 

A földmozgás 8,7 kilométeres mélységben következett be. A korábbi 
jelentésben 15 kilométeres mélységet jelöltek meg.  

Szintén pénteken ugyanebben a térségben 7:08-kor 2,4-es, 0:18-kor 
pedig 2,9-es erősségű szeizmikus mozgást észleltek. 

A Gorj megyei katasztrófavédelem sajtószóvivője, Florin Chisim sze-
rint pénteken nem érkezett hívás a 112-es számra a földrengéssel kapcso-
latban. Kedden 5,7-es erősségű földrengés volt Gorj megyében, amit 
hétfőn egy 5,2-es erősségű földmozgás előzött meg. (Agerpres) 



• 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 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• 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 - 0800-500-929 
  - 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.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 

8    NÉPÚJSÁG ______________________________________________________  REKLÁM  ____________________________________________ 2023. február 18., szombat 


