
Ez év július elsejétől egy újabb anyagi kiadással terhelik a
gazdasági egységeket a legkisebbektől a legnagyobbakig, de
a közintézmények és tanintézmények sem mentesülnek a
költségektől. A hazai gazdasági egységek számára kötelezővé
válik a biztonsági kockázatok felmérését tartalmazó doku-
mentáció elkészítése, amit csak engedéllyel rendelkező szak-
emberek végezhetnek, akik az országos jegyzékben is
szerepelnek. 

Az említett vagyonvédelmi biztonsági kockázat felmérésének kötelező
jellege a 2012. évi 301-es számú kormányhatározatban jelent meg, amely
a vagyonvédelemmel kapcsolatos metodológiai normákat tartalmazta, és
amelynek gyakorlati alkalmazását a 2012. június 17-éig létesített gazda-
sági egységek számára elhalasztották ez év július elsejéig. Ellenben azon
gazdasági egységek, amelyeket 2012. június 17-e után jegyeztek be, 2015.
január elsejéig kaptak határidőt a kockázati felmérés elvégzésére, magya-
rán: már lejárt a türelmi időszak. A vagyonvédelmi törvény értelmében a
kockázatfelmérés dokumentációjának hiánya 5.000–10.000 lej közötti 

Orth István 
„szentjei”
Marosvásárhelyen
Húsvétra hangolva nyitotta meg
egyéni kiállítását Orth István Marosvá-
sárhelyen. A Bernády Ház nagytermé-
ben a szebeni művész szentképei
fogadják és nyűgözik le a látogatókat.
Olyan olajkompozíciók, amelyek a
sokoldalú alkotó kevéssé ismert arcát,
művészetének ritkábban közönség elé
tárt vonulatát mutatják fel, így még fo-
kozottabb a képek nézőkre tett ha-
tása.
____________3.
Vásárhelyi Királynő
Egerben
Április 24-én, hétfőn Egerben a SA-
TART színház felolvasószínházi soro-
zatában Demény Péter Királynő című
darabját mutatják be. A premierről
még itthon beszélgettünk, mielőtt a
marosvásárhelyi szerző a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztiválra, majd
Egerbe utazott volna. 
____________4.
„Csábító belebújni
a bőrébe”
Kedden mutatta be a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata legújabb kistermi előadását. A kor-
társ német író, Timus Vermes Nézd, ki
van itt című bestseller regényéből
Mihai Ignat román drámaíró készített
színpadi változatot, amely Demény
Péter író magyar fordításában került
színpadra. 
____________5.
Jack Nicholson 
80 éves
Április 22-én, ma nyolcvanéves Jack
Nicholson háromszoros Oscar-díjas
amerikai színész, akit a férfiak között
a legtöbbször, összesen 12 alkalom-
mal jelöltek a filmvilág legrangosabb
kitüntetésére. 
____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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Újabb anyagi teher a gazdasági egységekre, intézményekre

Bírságolnak a kockázatfelmérés
hiánya miatt



A Maros Megyei Tanács elnökének
kérésére felállított vizsgálóbizottság
befejezte a munkáját, a rendelkezésre
álló dokumentumok alapján elemezték,
hogy milyen okok vezettek ahhoz, hogy
a marosvásárhelyi repülőtéren tavaly ősz
óta fel kellett függeszteni a nemzetközi
légi járatokat. A bizottság által összeál-
lított jelentést az elmúlt napokban a me-
gyei önkormányzat szakosztályai is
elemezték, hogy eldöntsék, milyen lé-
péseket kell tennie a tanácsnak. 

A vizsgálat alapján öt esetben me-
rült fel a gyanú, hogy kihágások tör-
téntek, ezért a jelentést és a megyei
tanács jogászainak észrevételeit a mai
nap során továbbítottuk a bűnüldöző
szerveknek, azaz a Maros Megyei Bí-
róság melletti ügyészségnek azzal a
kéréssel, hogy vizsgálják ki a ténye-
ket, és amennyiben megállapítják,
hogy bűncselekmény történt, vonják
felelősségre a tetteseket. 

Azért, hogy ne hátráltassuk a bűn-
ügyi vizsgálatot, illetve, hogy védjük
a repülőtér érdekeit, és ne sértsük meg
az érintett felek törvény által biztosí-
tott jogait, a megyei tanács nem hozza
nyilvánosságra a vizsgálóbizottság je-
lentését, illetve az egyéb, ehhez kap-
csolódó dokumentumokat. 

A vizsgálóbizottság jelentését kö-
zöltük a Transilvania repülőtér veze-
tőségével is, és felszólítottuk a
vezetőtanácsot, hogy oldják meg az
észlelt adminisztratív problémákat, és
havonta jelentsék a megyei tanácsnak,
hogy milyen lépéseket tettek ez irány-
ban.

„A jelentésbe foglaltak arra késztet-
tek minket, hogy értesítsük a kialakult
helyzetről a bűnügyi szerveket, ezért
a Maros Megyei Tanács továbbította
az ügyészségnek a szakbizottság által
vizsgált dokumentumokat, amelyek
alapján felmerült a törvényszegés gya-

núja. A bűnügyi szervek az illetékesek
eldönteni, hogy történt-e törvénysze-
gés vagy sem. A Transilvania repülő-
tér első számú prioritást jelent a
megyei tanács számára, ezért minden
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy
megoldjuk a jelenlegi problémákat, és
a Maros megyei lakosoknak, illetve a
régióban élőknek a lehető legjobb
szolgáltatásokban legyen részük a ma-
rosvásárhelyi repülőtéren” – nyilat-
kozta Péter Ferenc, a Maros Megyei
Tanács elnöke. 

A Maros Megyei Tanács időközben
elindította a közbeszerzési eljárást a
repülőtér kifutópályájának újjáépítési
munkálataira. A versenykiírás dosszi-
éját elküldte a Országos Közbeszer-
zési Hatósághoz jóváhagyásra, és
amint megérkezik a hatóság válasza,
meghirdetjük a versenytárgyalást. 

A Maros Megyei Tanács 
sajtóirodája

bírságot vonhat maga után. A létesít-
mények, javak őrzése és a személyek
védelme kötelező minden
gazdasági/kereskedelmi egység szá-
mára, amely javakat vagy bármilyen
jellegű értékeket birtokol, a törvényes
előírások betartásának ellenőrzését, a
bírságok kiszabását pedig a rendőrség
munkatársai végzik. A cégek mellett a
közigazgatási egységek, tanügyi in-
tézmények, minisztériumok, országos
és nemzetközi létesítmények, anyagi
javakat birtokló szervezetek is köte-
lező jelleggel kell rendelkezzenek a
kockázati elemzést tanúsító dokumen-
tummal. 
„Eddig is végeztünk terepszemlét –
ingyen”

Amint a Gombos Security ügyve-
zetője, Gombos Attila kérdésünkre ki-
fejtette, a személyi biztonság és
vagyonvédelmi kockázat elemzését az
országos jegyzékben (Registrul Naţi-
onal al Evaluatorilor de Risc la Secu-
ritatea Fizică) szereplő, engedéllyel
rendelkező RNERSF-kockázatfel-
mérő végezheti. A szakember el-
mondta, a törvényben nem szögeztek
le munkadíjakat, így a kockázati
elemzők a szabadpiaci árak szerint
dolgozhatnak, maguk szabhatják meg
az ellenőrzés díját, ami a vállalkozá-
sok, intézmények számára egy újabb
típusú, esetenként jelentős kiadással
járhat. Amint a marosvásárhelyi őrző-
védő cég ügyvezetője elmondta,
ügyfeleik számára eddig maguk vé-
gezték el a biztonsági intézkedésekhez

szükséges terepszemlét is. A szerző-
dés megkötését minden esetben meg-
előzi a helyszíni elemzés, ahol az
illetéktelen behatolások lehetséges
helyszíneit azonosítják, azt, hogy
hová érdemes mozgásérzékelőt sze-
reltetni vagy hol fölösleges a riasztó,
az illetéktelen behatolás szempontjá-
ból az ingatlannak vagy területnek
melyek a gyenge pontjai. „Eddig mi
végeztük el a terepszemlét, és megbe-
széltük az ügyféllel a biztonsági koc-
kázatokat, ez benne volt a szolgáltatás
árában. A törvény által szabályozott
felmérést ezután egy harmadik sze-
mélynek kell elvégeznie, aki nem
lehet egyetlen őrző-védő cég alkalma-
zottja sem, annak érdekében, hogy
semleges maradhasson, ne juttasson
előnyhöz vagy hátrányhoz a verseny-
piacon lévő vagyonvédelmi cégeket”.
Felvilágosítást a vagyonvédelmi 
cégektől

Gombos Attila ügyvezető kérdé-
sünkre elmondta, hogy a Gombos Se-
curity őrző-védő cégnek országszerte
2.500 ügyféllel van szerződése. A
2005-ben bejegyzett vállalkozásnak
Maros, Hargita és Kovászna megye
mellett Bukarestben, Jászvásáron, Te-
mesváron, Galacon, Craiován, Nagy-
károlyban is vannak fiókegységei.
Ügyfeleik nagy része gazdasági egy-
ség, ahol őrzőszolgálatot, értéktárgy-
és pénzszállítói tevékenységet, riasz-
tórendszerek tervezését, felszerelését
és szervizelését, állandó megfigyelést
és gyors közbelépést, de testőrszolgá-
latot is vállalnak, a magánszemélyek

aránya 20% körüli. A monitorizált ob-
jektumokon kívül kulturális és sport-
eseményeken, nagyobb tömegeket
megmozgató rendezvényeken bizto-
sítják az épületen belüli rendfenntar-
tást. Amint a szakember hangsúlyozta,
a megfigyelt egységekből érkezett ri-
asztásokra időben kiérnek. Marosvá-
sárhelyen három nonstop
fiókegységük van a város különböző
részein, így a közúti forgalom sem
akadályozza az ügyeleteseket abban,
hogy a diszpécserszolgálathoz befutó
riasztást követően perceken belül a
helyszínre érjenek.

– A kisvállalkozók kihez forduljanak
tanácsért annak érdekében, hogy a
rendőrség által kiszabható bírságokat,
illetve magukat hamis kockázatfelmé-
rőnek kiadókat elkerüljék? – kérdez-
tük a cégvezetőt.

– A rendőrség honlapján megtalál-
ható az engedélyezett kockázatfelmé-
rők jegyzéke, de a legbiztonságosabb,
ha olyan komoly és közismert va-
gyonvédelmi céghez fordulnak, ahol
tanácsot tudnak adni azzal kapcsola-
tosan, hogy a megyében tevékeny-
kedő kockázatfelmérők közül kinek a
munkája a legmegbízhatóbb. A Gom-
bos Security szakemberei például a jö-
vendőbeli ügyfél érdekében áralkuba
is bocsátkoznak a kockázatfelmérő-
vel, mivel a szabadpiaci árakkal vala-
melyest tisztában vagyunk.
Amennyiben a mi vagyonvédelmi cé-
günktől kérnének tanácsot, a 
0730-040-801, 0733-008-775-ös tele-
fonszámon érdeklődhetnek.

Bírságolnak a kockázatfelmérés hiánya miatt
Ma CSILLA, NOÉMI, 
holnap BÉLA napja. 
BÉLA: lehet a Bél régi magyar
személynév kicsinyítése, jelen-
tése: belső rész. Ha török ere-
detű, előkelőt jelöl, ha szláv, a
Boleszláv becézése, ha pedig
héber, azt jelöli, aki a világot el-
nyeli.
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A XXV. kiadásához érkezett UNITER-gálát  május 8-
án 21 órától tartják Temesváron a Mihai Eminescu Nem-
zeti Színházban. Ez alkalommal nyújtják át a díjakat,
amelyeket a végső zsűri – Alexandru Darie, Luana Dră-
goiescu, Dana Dogaru, Florica Ichim és Maria Sârbu –
döntése alapján ítélnek oda. Az eseményt élő televíziós és
internetes közvetítésen is követni lehet (Román Televízió
– TVR).

Idén az előválogató zsűri (Monica Andronescu, Alice
Georgescu és Mircea Morariu színikritikusok) döntése
alapján a gála jelölései között újra előkelő helyen szerepel
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Tár-
sulata:

A legjobb előadás díjára a Radu Afrim: Retromadár
blokknak csapódik, és forró aszfaltra zuhan (rendező:
Radu Afrim) című produkció kapott jelölést.

A legjobb díszlet kategóriában Irina Moscut jelölték
díjra a Retromadár blokknak csapódik, és forró aszfaltra
zuhan című előadás díszletéért.

Ugyanakkor május 8-ig a „Számodra ki a
győztes?”/„Pentru tine cine e câstigătorul?” kampány ke-
retében on-line leadható közönségszavazatokkal lehet tá-
mogatni a 2017-es UNITER-díjra jelölt művészeket,
előadásokat a http://www.uniter.ro/votul-publicului-gala-
uniter-2017/ felületen.

Továbbá, az UNITER honlapján (www.uniter.ro) és
Facebook-profilján az elmúlt 25 év gáláival és díjazott-
jaival kapcsolatos archív felvételek és visszaemlékezé-
sek tekinthetők meg, emellett jelentős színházi alkotók
támogatják véleményükkel a díjra jelölt művésztársai-
kat.

(pr-titkárság)

Lehet szavazni az UNITER-közönségdíjra

A Maros Megyei Tanács továbbította az illetékes hatóságok-
nak a Transilvania repülőtér helyzetéről készült jelentést

Továbbra is Kovács 
Levente a Maros megyei

RMDSZ ügyvezető elnöke
A Maros megyei RMDSZ Területi Képviselők Tanácsának

(TKT) csütörtöki gyűlésén Péter Ferenc megyei elnök javaslatára
megalakult a szövetség megyei szervezetének ügyvezető elnök-
sége.

„Fontosnak tartom, hogy az új ügyvezetői csapat már a hol-
napi naptól elkezdjen dolgozni, hiszen munka, az van bőven.
Amint azt megyei RMDSZ-elnökké választásom alkalmával
mondtam, meg kell erősítenünk a megyei szervezetet, erősíteni
kell kapcsolatainkat az egyházzal és a civil szférával, illetve szo-
rosabbra kell fognunk napi szintű kapcsolatunkat a szövetség szí-
neiben megválasztott önkormányzati csapattal. Ebben a nagy és
összetett munkában kell a megyei szervezet ügyvezető elnöksé-
gének helytállnia” – hangsúlyozta Péter Ferenc, az RMDSZ
Maros megyei elnöke.

A szövetség megyei vezetőjének javaslatára a TKT Kovács
Leventét erősítette meg megyei ügyvezető elnöki tisztségében.

„Köszönöm a bizalmat. Folytatni szeretném a három évvel ez-
előtt elkezdett munkát. Bízom abban, hogy a megújult ügyveze-
tői csapattal hatékonyabbá tudjuk tenni a megyei szervezetet,
javítani tudunk mind a belső, mind a külső kommunikációban.
Ugyanakkor folytatjuk a megyében elkezdett általános tisztújítási
folyamatot, melyet májusban le kell zárnunk” – mondta Kovács
Levente megyei ügyvezető elnök.

A megújult ügyvezető elnökségben Csibi Attila a Nagy- és
Felső-Küküllő menti és szervezési alelnök, Szabó Albert az Alsó-
Küküllő menti és vidékfejlesztési politikákért felelős alelnök,
Tóth Sándor a nyárádmenti és szervezeti gazdálkodásért felelős
alelnök, Kozma Mónika a Felső-Maros menti és gazdaságpoliti-
káért felelős alelnök, Simon István az Alsó-Maros menti és ön-
kormányzati alelnök, Ilyés Tóth Sándor a mezőségi és
egyházügyi alelnök, dr. Vass Levente a Marosvásárhelyért és
egészségügyi politikáért felelős alelnök, Novák Csaba Zoltán az
oktatásért és közművelődésért felelős alelnök, míg ifj. Birtalan
István az ifjúságpolitikáért felelős alelnök.

A TKT-gyűlésen a jelenlévők szavaztak az RMDSZ május 
13-i zilahi kongresszusának Maros megyei küldötteiről is, a me-
gyei szervezetet 43 küldött fogja képviselni.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének sajtóirodája

Év végéig lehet 
visszamenőleg tb-t fizetni
Meghosszabbította a kormány a társadalombiztosítási hozzá-

járulás visszamenőleges kifizetésének határidejét. A kabinet csü-
törtöki döntése értelmében december 31-éig fizethetik ki
visszamenőleg a tb-hozzájárulást azok, akik így próbálják meg
pótolni a ledolgozott munkaéveket. 

A kormány közleménye emlékeztet, legfeljebb öt évre köthető
ilyen társadalombiztosítási szerződés, a hozzájárulást egy összeg-
ben vagy több részletben is be lehet fizetni a jelzett határidőig.
Az intézkedés azokon hivatott segíteni, akik valamilyen oknál
fogva nem rendelkeznek a nyugdíjazáshoz szükséges ledolgozott
munkaévekkel. 

Az Országos Nyugdíjpénztár adatai szerint 2017. április 10-
éig hozzávetőlegesen 13.300 társadalombiztosítási szerződést kö-
töttek országszerte, és 79 millió lejt fizettek be így a
nyugdíjalapba. (Agerpres)



Húsvétra hangolva nyitotta meg egyéni
kiállítását Orth István Marosvásárhelyen.
A Bernády Ház nagytermében a szebeni
művész szentképei fogadják és nyűgözik
le a látogatókat. Olyan olajkompozíciók,
amelyek a sokoldalú alkotó kevéssé ismert
arcát, művészetének ritkábban közönség
elé tárt vonulatát mutatják fel, így még fo-
kozottabb a képek nézőkre tett hatása. A
vásárhelyi tárlat előtt ezek a festmények
csak a nagyszebeni Brukenthal Múzeum-
ban, a sepsiszentgyörgyi Lábas Házban és
a csíkszeredai magyar főkonzulátuson vol-
tak kiállítva. Az Orth Istvánról tavaly ősz-
szel megjelent monográfiában viszont már
benne vannak, alkotójuk részletesen vall
róluk. Érdemes néhány gondolatát itt is
felidéznünk. 

„A sorozatot én neveztem el Szentké-
peknek. Talán jobb lenne, ha az ikonok el-
nevezést használnám. Az ikon nem csak
szentkép, képet is jelent, kis emblémát, a
műszaki szókincsben. A festményeken
olyan szentjeim is vannak, akiket én »avat-
tam szentté«. Szakrális értelemben veen-
dők, egyházilag nem voltak szentté
nyilvánítva. A Csaba királyfiból indultam

ki. Őt senki nem avatta szentté. Az em-
berek mégis imádkoznak hozzá. Lásd a
székely himnuszt. Nem istenítik, de úgy
viszonyulnak hozzá, mint a szentekhez.
Ott látják valahol a Hadak útján. A népha-
gyomány emelte szakrális szintre monda-
beli vagy történelmi nagyjainkat. Bethlen
Gábort is. A fejedelemnek nincs dicsfény
a feje körül, de nagyon tiszteli a nép. Fel-
magasztosult költőink, íróink is beilleszt-
hetők a sorba. De elsősorban mégiscsak
azok határozzák meg a ciklust, akik való-
ban betöltik a szentség fogalmát. Például
Mihály és Gábor, a két arkangyal, vagy
Szent György, a tavasz szentje, Szent Ist-
ván, az államalapító. A legutóbbi, a Heten
című szentkép egyik változatát Szárhe-
gyen csináltam 2013-ban. A 7-es szám na-
gyon sok formában és sokszor visszatér
életünkben. Hét nap van egy hétben, de
van hét szentség is, hét főbűn. Vagy 7
bolygó, hét vezér. A hét gonosz, és mások
is heten vannak, de nincs konkrét figurá-
juk. A sorozatomban ezért is arctalan a leg-
több szereplő, a szentek is, mert nem
tudjuk, hogyan néztek ki. Arctalanok olyan
értelemben, hogy nem egyénítettek. De
száz arcuk van, hiszen ahány művész, any-
nyiféle arcot talál ki nekik. 

Fotó: Bálint Zsigmond

Mellékletünket Orth István alkotásaival illusztráltuk Fotó: Nagy Tibor

Orth István „szentjei” Marosvásárhelyen

(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND
1277. sz., 2017. április 22.

Nagy Miklós Kund

Szabó Péter

József Attilának
Dereng a lélek felett a szeretet,

Ahogy olvasom a sorokba nyomtatott vallomást,

Téged vár vacsorára a képzelet,

A tehervonatot várom, kés csuklómon, érzem a gázt.

Bocsáss meg, hogy mi mindent túlélünk,

Kibírjuk fakírként a sokezer szúró fűszálat,

Rím nélküli logikában félünk,

Hogy mű a könny, az öröm, mű a bánat.

Múzsák milliói bilincsben miattad,

Magunkkal mérjük a mindenséget, dollárban,

Ha bohóc lennél, a Föld mosolyogna rajtad,

Ha szoba lennél, a Föld ülne csendben a szobában.



   4 __________________________________________________________________MÚZSA ________________________________________________2017. április 22., szombat

Én nem festettem arcokat. Esetleg bajuszt vagy
szakállat, de az se fontos. A szakralitást bizonyos
jelek érzékeltetik. A jól ismert szimbólumokat
használtam, a közismert szenteknek köztudott a
jelvényük, emblémájuk. A négy evangélistát pél-
dául négy zodiákus képviseli. Márk Oroszlán,
Máté, az Angyal Vízöntő, János, a Skorpió Sas-
ként jelenik meg, Lukács mindenik ikonográfiá-
ban Bika. Vagy az arkangyalok esetében Mihály
karddal, Gábor liliommal jelentkezik. Azoknál,
akiket én próbáltam szentté emelni, nekem kellett
kitalálnom, kreálnom valami hasonló jelzést, va-
lamilyen erre utaló konkrétumot. Szent István
fején a korona a glória része. A képen ott a címere,
és itt van az Országház is. Ezzel arra utalok, hogy
államalapító. Az államot az országház szimboli-
zálja, azt a kezében tartja. A régi ikonográfiában a
templomalapítók mind megjelennek a templom
egy bizonyos helyén, a kapun belül jobb oldalon,
a templomkép az ölükben. Innen jött az ötlet. És
akárcsak a régiek, én is használok szöveget is. A
templomi szentképeken általában betűvel is szere-
pel a nevük. A Szent Istvánomnál nincs felirat, de
ott van a jelvénye. Szent Györgynél megjelenik a
Georgius. A jelképek: a kulcs, a korona, a sárkány-
kígyó. Bethlen Gábornál híres iskolája, a nagy-
enyedi kollégium képe, a Bagolyvár. És a címer
is. Vagy a másikon eligazít a római VII-es. Stílus-
ban eléggé elvonatkoztatott, absztrakt ez a sorozat,
de szinte mindeniknél van valami nagyon konkrét.

Ez »segít« közelebb kerülnünk a képhez.” A soro-
zat stílusjegyei egységesek. Ívelt formájú, spekt-
rumszerűen feltett, szivárványos árnyalatok
jellemzik ezeket az olajképeket. Lendületesek az
ecsetvonások, pasztellszerűen visszafogottak a szí-
nek, könnyed lebegés képzetét keltik a nézőben.
Természetükből adódóan emelkedettség árad be-
lőlük, sugárzó az itt is, ott is domináló aranyos ra-
gyogás. 

Orth Istvánt elsősorban nagy tudású, inventív és
karakteresen egyéni hangvételű grafikusként is-
merték meg a vásárhelyiek, eddigi kiállításain
főleg ilyen munkái szerepeltek. Linómetszeteiből,
míves rézkarcaiból, fekete-fehér remekeiből most
is hozott néhányat mutatóba, sőt híres pasztellcik-
lusára, a Tündérkert nagyszerű stilizált templom-
és műemlékképeire is emlékeztet a két kisebb
terem anyaga. A tárlat ekképpen főhajtás is nagy
földije, a kétszáz éve született Arany János előtt.
A kiállított pasztellképen a nagyszalontai Csonka-
torony szervesen egybeolvad a költő szobrával. És
egy külön sorozat idézi fel Arany élvezetes verses
meséjét, a kicsik, nagyok által kedvelt Rózsa és
Ibolyát. Az epikus költői művet több műfajban
örökítették meg az eltelt évtizedekben. Rajzfilm
és animáció egyaránt készült belőle. Orth színes
illusztrációi a rá jellemző eredetiséggel állnak
össze ötletgazdag, vidám, lényegre törő, mesés vi-
lággá. Ezt is biztos örömmel fedezik fel a művé-
szetkedvelők ezen a műgonddal megkomponált,
figyelemre méltó kiállításon.

Orth István „szentjei” 
Marosvásárhelyen

Április 24-én, hétfőn Egerben a SATART színház fel-
olvasószínházi sorozatában Demény Péter Királynő
című darabját mutatják be. A premierről még itt-
hon beszélgettünk, mielőtt a marosvásárhelyi
szerző a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra,
majd Egerbe utazott volna. 

– Nem ezt a mostanit tekinthetjük az első igazi színházi je-
lentkezésednek. Voltak előzmények. 

– Igen. Néhány évvel ezelőtt a Bolero című darabom felolva-
sószínházi produkcióként már közönség elé került Salat Levente
rendezésében, majd igazi színházi előadásként is bemutatták Ko-
lozsváron. Albu István rendezte. És talán két éve a nagyváradi
könyvmaraton zárórendezvényeként ugyancsak felolvasószín-
házi változatban előadták ezt az Egerben most bemutatandó drá-
mámat. Tehát úgy öt-hat éves színházi szerző vagyok.

– A felolvasószínházi bemutatkozásnak kisebb a jelentő-
sége a szerző számára, mint a teljes apparátusú színrevitel-
nek?

– Erre nem lehet egyértelmű választ adni, de nyilván nem
kimondottan felolvasószínházra gondolunk, amikor egy
színmű bemutatásáról beszélünk. Nekem viszont sokat jelen-
tett mindenik premier. Ez a mostani is felolvasószínház lesz
Egerben. De nem is teszek ilyen megkülönböztetéseket. Kü-
lönben se tehetnék, hiszen eléggé kezdő vagyok ahhoz ké-
pest, hogy az első verseskötetem 1994-ben jelent meg, vagyis
több mint két évtized van mögöttem egyéb műfajokban.

– Sok műfajú szerző vagy, szeretsz mindent kipróbálni. Mi
az, ami a színpadhoz vonz?

– A helyzetek. Meg azok a lehetőségek, amiket a dialógu-
sok kínálnak. Nem szeretnék nevetségessé válni azzal, hogy

a nagy színpadi szerzőkkel példáló-
zom, de mégis Csehovot említem,
vagy Ibsent, akiknél annyi minden
van egy banális dialógusban. Egy lát-
szólag jelentéktelen köznapi párbe-
szédből kikerekedik egy egész
család vagy életforma problémája,
tragédiája. Ez izgat engem. És a
siker is ott, a színpadon élhető meg
igazán. Persze a könyvbemutató is
elégtétel, de nem hasonlítható ahhoz,
mint amikor a színházi premier
végén kihívnak a színpadra, megfo-
god a színésznő kezét, velük együtt
meghajolsz, és szól a taps. Ez kivéte-
les élmény, de az is lehet, hogy a má-
sikhoz, a könyves szerepléshez már
hozzászoktam.

– Itt viszont nem csak rajtad, szer-
zőn múlik a fogadtatás. Egy félresike-
rült rendezés, egy, esetleg több
sikertelen alakítás illúzióromboló
lehet. Elsikkadhatnak miattuk az írás
értékei.

– Igaz, de ez eddig nekem még
nem jutott ki. Volt olyan, amit más-
képp gondoltam, mint például Albu
István, a kolozsvári előadás rende-
zője, de akkor is élmény volt az a va-
lami, és a Boleróból mindenik
előadás telt házzal ment. Nyilván stú-
dióelőadásokról beszélünk, nem va-
gyok nagyszínpadi szerző, de jó érzés
volt, hogy a közönség megtisztelt je-
lenlétével, és ahogy mondani szokás,
vette a lapot.

– Az egri előadástól mit remélsz?

Ott szerzőként valószínűleg nem ismernek annyira, mint itt-
hon.

– Biztos, hogy nem ismernek annyira, de én mindent meg-
tettem a marketing érdekében. Valószínűleg ők is. Ez is ér-
dekes ív az időben. Sata Árpádot, aki a darabot kérte tőlem
és megrendezte az előadást, még gyerekkoromban láttam a
kolozsvári színpadon. Kedveltem színészként, a bizalmam is
abból származik iránta, hogy jó, értelmes színésznek ismer-
tem meg. A felolvasószínház kevesebb eszközzel dolgozik,
mint a hagyományos színpadi produkciók, de megóvja az
embert a „kísérletezés a kísérletezés kedvéért” veszélyeitől.
Eleve nem úgy gondolkozol, amikor a szöveg ott van a szí-
nész előtt.

– A drámád mennyire helyhez kötött? Számít az, hogy hol
adják elő?

– Remélem, hogy nem számít. Erdélyi közegben gondol-
tam el, de nem röghöz kötött. Arról szól, hogy egy dokto-
randa hazajön Párizsból, mert a család visszahívja. Az
édesapának alkoholproblémái vannak, az anya sínylődik, a
nővér irigykedik a húgára, szóval tényleg azt hiszem, hogy
ez egy általánosabb probléma. Nem döntő, hogy Kolozsvá-
ron, Temesváron vagy Szatmáron, netalán Egerben játszódik.
Mindenütt előfordulhat Kelet-Európában. Tudjuk, érzékeltük,
hogy így van. Sláger is jelzi: „Élj a mának, ne a mamának!” 

– Sok szerzőtől, rendezőtől hallottam, hogy a drámájuk,
előadásuk kérdéseket vet fel, nem válaszokat fogalmaz. Ez a
darab is kérdésfelvető?

– Nyilván van egy kijelölt pályája, ami ezt mondja, amit
az idézett slágerrel próbáltam kifejezni, de próbáltam nyitott
lenni olyan értelemben, hogy a szülőknek is legyen meg az
igazsága, de a lánynak is, sőt még a nővérnek is, aki talán a
legegysíkúbb szereplő, mert ő csak irigykedik. Nem jó, hogy
valaki egyértelműen uralja a darabot. Ha Antigonénak csak
igazsága lenne, akkor semmi felkavaró nem volna a tragédi-
ában. Az élet nem olyan. Ami egyértelműnek tűnik, alapo-
sabban körüljárva sokkal árnyaltabb lehet.

– A dramaturgi munkát már többször is kipróbáltad, ta-
pasztalhattad, hogyan születik egy előadás. Szerzőként nem
izgatott, hogy a távolság miatt Egerben nem lehetsz jelen?

– Izgatott is meg nem is. Elég sokat utazom, de nincs ko-
csim, ami eléggé megköt, és Eger így tényleg távol van tő-
lünk. Aztán meg amikor a Bolero bemutatója készült
Kolozsváron, nem ragaszkodtak ahhoz, hogy én is ott legyek.
Ezt látva, én sem igyekeztem a próbákon jelen lenni. Nem
akarnám, hogy hisztis szerzőnek tűnjek. Szóval nem
tudom, milyen lesz az előadás. Egyszer írták, hogy meg
kellene oldani egy replikát, ami itt, Erdélyben másképp
hangzik, mint ott. Megpróbáltam megoldani, de ennyi volt
az egész előkészületi együttműködés. Várom, hogy lássam,
mi lett belőle.

– Siker, természetesen. Várjuk a kedvező visszhangokat.
(N.M.K.)

Vásárhelyi Királynő Egerben

(Folytatás a 3. oldalról)



Kedden mutatta be a Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társu-
lata legújabb kistermi előadását. A
kortárs német író, Timus Vermes Nézd,
ki van itt című bestseller regényéből
Mihai Ignat román drámaíró készített
színpadi változatot, amely Demény
Péter író magyar fordításában került
színpadra. 

A Nézd, ki van itt! főszereplője nem más,
mint Adolf Hitler, aki 2011 egyik napján Ber-
lin külvárosában ébred – sértetlenül, mit sem
öregedve, sőt, ereje teljében...  Az előadás
színpadra állítására Theodor Cristian Popescu
rendező vállalkozott, aki előszerettel foglal-
kozik kortárs problémákat feszegető színpadi
művekkel, és akinek neve nem ismeretlen a
vásárhelyi közönség számára: 2011-ben be-
mutatott Két lengyelül beszélő szegény román
című rendezése nem csak szakmai sikereket
aratott, de a közönség érdeklődésére való te-
kintettel több évadon keresztül szerepelt a
Tompa Miklós Társulat műsorán. Több alka-
lommal dolgozott a Liviu Rebreanu Társulat-
tal és Teatru 74 független színházzal is. 

A premier előtt néhány nappal készült be-
szélgetésen a darabválasztás, a téma, annak
megvalósítása, de a világ jelenlegi állása is
szóba került.  

Az előadás legközelebb április 23-án, va-
sárnap 19.30-tól lesz látható a színház Kis-
termében. 

– Meglehetősen kényes témát választottál.
Hogyan közelíted meg Hitler „újraéledését”?
Milyen színpadi formát képzeltél el neki? 

– Az ember, akiről szó van – Adolf Hitler
–  valószínűleg a legtöbb rosszat követte el a
nem olyan távoli múlt történetében. A téma
kényessége és a szereplővel kapcsolatos ér-
zékenység miatt nehéz megtalálni a megfelelő
előadási módot. Ha az előadás lélektani töltete
túl nagy, elég hamar elviselhetetlenné válna,
ha pedig túl komikus vagy karikírozott, úgy
tűnne, hogy túlságosan könnyen kezeljük a
múltbeli történéseket. Meg kell találnunk a
módját annak, hogy mindkettő lehetséges le-
gyen. Olyan fajta színházi formát keresek,
amiben jól szórakozunk, aztán hirtelen elszé-
gyelljük vagy egyenesen bűnösnek érezzük
magunkat, amiért ilyesmin egyáltalán derülni
tudtunk. Közben meg emberi vonás az, hogy
egy adott ponton már nevetünk, hogy túllép-
hessünk egy terhelt múlton. Ezt az érzéshal-
mazt keresem. Fontos számomra az is, hogy
a teremben a közönség ne érezze magát egy-
ségesnek: valami, amin az egyik jól mulat, a
másikat idegesítse. Arra alapozok, ami külön-
bözik a nézőkben és nem arra, ami közös. 

– Mi vonzott ebben a témában, hogyan
bukkantál rá Timur Vermes szövegére, amiből
aztán a színpadi változat készült – jegyezzük
meg, az első Romániában és magyar nyelv-
területen  is –?

– Az az érzésem, mintha olyan éra felé kö-
zelednénk (vagy talán már el is értük), ami-
ben az autoriter figuráknak – nőknek és
férfiaknak egyaránt – újra sikerük van. A kö-
zösségek újra „megváltó” vezért keresnek. 

Egyszer Bukarestben egy lengyel rendező-
vel beszélgettem. Kérdeztem, min dolgozik
éppen, ő meg miközben az akkori és jelenlegi
lengyelországi helyzetről mesélt – hogyan
tart az ország jobbik irányba –, elmondta,
hogy éppen egy regényadaptációt készít elő,
ami azon előérzetre épül, miszerint a ’30-as
évek hangulata érződik újra, hogy a politi-
kába beleunt emberek újra valamiféle autori-
tásra vágynak, ami rendet teremt az
életükben. Timur Vermes regényéről volt szó.
Elkezdtem keresni, és meglepetésemre meg
is találtam román fordításban. 

Mikor körülnézek, valamiféle fáradtságot
érzékelek: túl nagy a kritériumhiány, a tisztá-
zatlanság az életünk fontos kérdéseit illetően.
Nyitunk is, ugyanakkor meg falakat is húzunk
magunk köré. Azt hiszem, bizonyos félelem ál-
landósult az életünkben bekövetkező  túl nagy
és túl lényeges változásokkal szemben. A poli-
tikai és katonai hatalmat egyre békésebb alakok
vették át, ez pedig egy adott ponton fellázította
az „öreg fiúkat”, akiknek már nem igazán volt
lehetőségük megmutatni az erejüket. 

Én is érzékelem ezt a változást, és úgy
gondolom, hogy ezt a Hitler-figurát (aki tel-
jesen megmagyarázhatatlan módon kerül
elő), tulajdonképpen mi magunk idézzük
meg. Ő maga sem érti, miért éppen ő „támad
fel”, és nem a német történelem általa nagy-
nak tartott alakjai: II. Frigyes, Nagy Károly

vagy Bismarck. Ebből meg arra következtet,
hogy a népnek őrá, az ő képességeire van
szüksége. Olyan ez, mintha teljes sötétséget
csinálnánk oly módon, hogy mindenki rendre
leolt egy-egy kis égőt. 

– Mi a célod az előadással? 
– Tudatában kell lennünk annak, hogy a mi

rendkívül színes, szabad, bárminek az elfoga-
dására kész, nyitott világunkban is létezik a fe-
kete szín, ami – ha engedjük – mindenre
kiterjedhet. Egy végletesen színes, show-szerű
társadalomban (ahogy a mai időkre jellemzően
mondani szokták: „látványcivili- zációban”)
még nem érkeztünk el arra pontra, ahonnan le-
hetetlen lenne újra előidézni a a katasztrófát. 

A próbák alatt beszélgettünk, és többen kö-
zülünk elismerték, hogy – néhány pontban
legalábbis – ennek a szereplőnek, Hitlernek
igaza van. Ez a csali, amit mi is mint az elő-
adás alkotói bedobunk a közönségnek. Mert,
ha egy dologban igazat adunk neki, kinyitunk
számára egy ajtót: ma ebben van igaza, hol-
nap abban, és szépen lassan egyre nagyobb
hatalmat kap általunk. Meg szeretném fogal-
mazni a kérdést: szabadok vagyunk-e és/vagy
azok  szeretnénk-e lenni? És ha tényleg sza-
badok vagyunk, miért vágyunk mégis a
rendre? Ha pedig rendet szeretnénk, ki tegyen
rendet? És milyen alapon, milyen elven? A
fajelmélet, a nemzetelv vagy miféle ideológia
alapján? Amikor Hitler felébred, nem ismer
rá Németországra. Nem olyan, amilyennek
ismerte: sokkal vegyesebb, színesebb, fur-
csább, de közben létezik egy kritikus tömeg,
ami reagál az általa megfogalmazott üzene-
tekre. Az első kérdése: hol vannak a határok,
és ki ellen harcolunk? 

– A történet mégis csak fikció. Szerinted
milyen viszonyban áll a tényleges valósá-
gunkkal? 

– Az én ízlésem szerint túlságosan is köz-
vetlen viszonyban. Nemrég a holland nacio-
nalista párt nagyon közel állt ahhoz, hogy
megnyerje a választásokat, Franciaország is
afelé tart. Oroszországban, Törökországban
és az Egyesült Államokban pedig már auto-
riter és eléggé kiszámíthatalan alakok vannak
hatalmon. Úgy érzem, mintha lebegne valami
a levegőben, mintha csak egyetlen centire
lennénk valamitől...

Hitler – Vermes szereplője – azt mondja,
ahhoz, hogy közvetlenül eljusson a néphez,
már nem a pártra, hanem egy saját televíziós
műsorra van szüksége. Ezt meg is kapja,
mivel nagyon megugrik a „ratingje”. A mű-
sorában pedig tönkretesz egy politikust,
mondván: hol lesz Németország 500 év
múlva? A politikusnő elhárítja a jövendő-
mondó szerepét. Rendben, akkor háromszáz
év múlva... száz, harminc, húsz, tíz? Hol lesz
Németország  tizenöt perc múlva? A politikus
(nő és Zöld) válasza: békés, gépiesített, öko-
logikus ország lesz az Európai Unió égisze
alatt. Mire Hitler azt kérdi: tehát biztos ön
abban, hogy még lesz EU? Nem mondhatjuk,
hogy nem ráz ki a hideg ettől a kérdéstől és
hogy nem aktuális. A hirtelen változások és a
beláthatatlan következmények korát éljük.
Ijesztő belegondolni, hogy azt sem tudhatjuk,
mi lesz egy év múlva. Hitler meg mindezt a
kortárs politikusok számlájára írja. 

– Ebben pedig nagy segítségére van a
média...

– A média ereje abban áll, hogy mindent
azonnalivá tesz, megszünteti az időbeli elto-
lódást. Rögtön értesülünk mindenről. Ez vi-
szont egyben bonyolult is: mivel egy időben
hozzáférsz az összes forráshoz, nem tudod,
hogy melyiknek higgy. Végső soron pedig azt

fogod hinni, amit szeretnél, ami megegyezik
a világról alkotott elképzeléseiddel. Megle-
hetősen bonyolult a mostani élet. 

– Fontos szempont ebben a produkcióban
a szereposztás kérdése: van egy karizmatikus
szereplőd és még nagyon sokan ahhoz képest,
hogy kistermi előadásról van szó...

– Bíró Józsefet a kolozsvári meg néhány
itteni előadásából ismerem. Olyan színész,
akit csodálok. A belső „nehézség”,  a gazdag
belső tartalom és a könnyed színpadi jelenlét
keveréke. Nagyon szeretem, ha nem érzékel-
hető, mikor jön be vagy megy ki a színész a
jelenetből, egyszerűen csak észreveszem,
hogy ott van. Azt az érzést kelti – a fontos és
érdekes színészek tulajdonsága –, hogy sok-
kal több van benne, mint amit pillanatnyilag
felszínre enged. Szerencsés véletlen továbbá,
hogy korban nagyon közel áll a szereplőhöz:
Hitler a szövegben ötvenhat éves, éppen
annyi, mint amikor 1945-ben eltűnt a bunker-
ből. Feltételezik, hogy öngyilkos lett, meg
hogy a testőrsége elhamvasztotta a holttestét,
de a diktátorok eltűnését mindig legenda kí-
séri. Ebből a legendából táplálkozik a Hitler
fikcionális felbukkanása is. Természetesen
nincs rá észszerű lehetőség, hiszen most száz-
huszonkét éves kellene legyen. Éppen ezért
senki nem is tartja valósnak, imitátorként, ko-
médiásként kezelik. Szórakoztatónak talál-
ják, egyfajta szatirikus szándékot
tulajdonítanak neki, amit ő nem érzékel, és
továbbra is teljes komolyan viselkedik. 

A szereposztásban egyébként majdnem az
egész társulat szerepel.  Az alapanyag eléggé
filmes szerkezetű, minden jelenetben más-
más szereplő jelenik meg. Ezért, a filmekhez
hasonlóan, valamennyien jól érzékelhető,
tiszta „színt” kell hozzanak magukkal. A ne-
hézséget az adja, hogy az egyszerűséghez
minél közelebb álló, természetes játékot kérek
tőlük, ami kontrasztba kerül a Hitler-szereplő
régen nagy sikert arató modorával, stílusával.
Olyan, mintha ez a szereplő a némafilmek ko-
rából csöppent volna ebbe az egységesített vi-
lágba, ahol ugyan színesebben öltözködnek,
extrém frizurákat viselnek,  de ugyanúgy be-
szélnek, gesztikulálnak, viselkednek. Vala-
hogy így nézünk ki mi is: a viselkedésünkkel
álcázzuk magunkat. Végeredményben a töb-
biek mind komikusnak, tréfacsinálónak tart-
ják. Olyan színházi kulcsot keresünk,
amelyben a két, egymással kontrasztos stílus
kölcsönösen reflektálhat egymásra. 

– A regényből film is készült. Hogyan vi-
szonyulsz már meglévő adaptációkhoz? Fi-
gyelembe veszed őket? 

– Úgy döntöttem, csak a bemutató után
nézem meg a filmet. Ha már látod egy meg-
valósítását az alapanyagodnak, annak az ér-
telmezésnek a megoldásai korlátozhatják a

tiedet. Ha láttam volna például ezt a filmet,
attól tartok, hogy tudat alatt vagy igyekeznék
minél távolabb kerülni tőle, vagy csalódnék
magamban, ha ugyanabba az irányba indul-
nék el. Szeretek tisztán dolgozni. A munka-
módszerem abban áll, hogy „provokálom” az
alapanyagot, aztán meg arra reagálok, amit
kínál számomra. Nem igazán tudom, mit csi-
nálok, mikor nekifogok dolgozni. Megpróbá-
lom megérteni, merre „húz” az anyag. 

– Szóval akkor amolyan „irodalmi” rende-
zőnek tartod magad, aki messzemenően tisz-
teli a szöveget? 

– Valamennyien úgy hisszük, hogy tisztel-
jük  a szöveget, csak éppen más-mást értünk
alatta. Egyesek abban látják a szövegtisztele-
tet, ha a nagyon személyes víziójuk találko-
zik a szöveg lényegével. Mások szó szerint
követik a szerzőt. Az idők folyamán én
magam is egyre kétkedőbb vagyok a szöveg-
húzásokat illetően. Ebben az esetben persze
kicsit más a helyzet: mivel regényből dolgo-
zunk, elkerülhetetlen, hogy csak bizonyos ré-
szeket emeljünk ki belőle, képlékenyebb a
forma. Például ma is felcseréltük  a jelenetek
sorrendjét.  De ha kész színpadi szövegről
van szó, igyekszem megtalálni a szöveg belső
légzését, azt, ami szerintem a szerző szán-
déka. Nem szívesen húzok ki, rendezek át
szövegeket, mert megakadályozhatom vele
ezt a szerző által beindított „légzést”. 

Tisztelem azt, hogy néhány kortársam ha-
sonlóképpen vívódik a világ állapota és me-
nete miatt. Azt hiszem, hű vagyok, és
követem az alkotásaiknak ezt a belső mozgá-
sát, lévén az én munkám értelmező jellegű,
míg az övék alkotó. Ők ténylegesen világokat
hoznak létre, én meg feldolgozom őket. 

– Térjünk vissza kicsit. A szereplők ugye
két „táborra” oszlanak. Vermes egy helyen
azt mondja, a komikumon kívül az is volt a
célja, hogy az olvasók beleképzelhessék ma-
gukat Hitler fejébe. Szerinted ez lehetséges? 

– Persze, a szereplő gyakran közvetlenül
kiszól a közönséghez, s ilyenkor rálátást ka-
punk a gondolkodásmódjára, arra, ahogyan ő
látja világot, főként ezt a mi világunkat. Tud-
juk, hogy miket írt annak idején, ő maga is
ismételgeti folyton, hogy „én már megírtam
a nézeteim alapját, olvassátok el”. Most vi-
szont  az egykori  nézetei találkoznak a kor-
társ valóságunkkal, ami teljesen másképp
alakult, mint ahogyan ő elképzelte. Azt hi-
szem, ez a legérdekesebb a közönség szá-
mára is. Engem legalábbis elsősorban ez
fogott meg  a regényben, ahogyan a szerző
megpróbálja elképzelni, mit szólna Hitler, ha
látná, mi történik napjainkban. Módunkban
áll belelátni a fejébe, és azt hiszem, hogy a
többségünk élni is fog a lehetőséggel, mert
csábító belebújni a bőrébe. Egy lengyelországi
koncentrációs tábor látogatása alkalmával volt
egy ehhez hasonló élményem: a tábor helyén
sétáltam, és megpróbáltam elképzelni, milyen
lett volna, ha fogolyként odakerülök. Azonban
egyszer csak észrevettem a szögesdrótkerítések
közötti folyosót, ahol az őrség járőrözött: mi lett
volna, ha a ’40-es években német vagyok, akit
tizenkilenc évesen besoroznak és ide hoznak?
Azt vajon el tudom képzelni? Vagy egy órát
gondolkodtam, és igen, azt is el tudtam képzelni,
és rájöttem, hogy valójában rettentő ironikus tud
lenni az egyéni sors a történelem őrült pillana-
taiban. Ebben az előadásban mindkét szempont
működik, és mindkettő nagyon csábító, hiszen
a képzelőerőnek, a fikciónak módjában áll, hogy
felfedje előttünk a másik nézőpontot is, amely-
hez egyébként közvetlenül nem férünk hozzá.
Megérteni azt, aki különbözik tőled, aki más-
képp látja a dolgokat, látni, hogy mi idegesíti őt
a világban, és hogyan változtatná meg a saját el-
képzelése szerint, ha meglenne hozzá a ha-
talma. És meg is rémülhetsz, miután átmentél
ezen. Vagy szórakozhatsz. Vagy mindkettő.
Remélem, az előadásban ez fog történni. 
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Keresztes Franciska

„Csábító belebújni a bőrébe” 
Interjú Theodor Cristian Popescu rendezővel

Theodor Cristian Popescu és László Csaba

Moldován Orsolya és Bíró József



Április 22-én, ma nyolcvanéves Jack Nicholson háromszo-
ros Oscar-díjas amerikai színész, akit a férfiak között a leg-
többször, összesen 12 alkalommal jelöltek a filmvilág
legrangosabb kitüntetésére. 

A New Jersey állambeli Neptune-ben jött a világra 1937-
ben. Apja korán elhagyta családját, női környezetben nőtt fel,
ráadásul abban a hiszemben, hogy a nagyanyja az anyja, az
édesanyja pedig a nővére. Az igazságot csak kamaszkorában
tudta meg, sokan ezzel magyarázzák a női nem iránti fokozott
érdeklődését. A gimnáziumból tizenhét évesen kimaradt, fil-
mes pályafutása az MGM stúdió kifutófiújaként kezdődött.
Idővel színpadon, tévében és B kategóriás filmekben is ta-
pasztalatot szerzett, alakításaira már ekkor rányomta a bélye-
gét egy őrült, ördögi figura, amely azóta is meghatározza a
róla kialakított képet.

Karrierje 1969-ben indult, amikor az utolsó pillanatban be-
került az alig félmillió dolláros költségvetésű Szelíd motoro-
sok című filmbe. A lázadó nemzedék életérzését kifejező
alkotás azonnal sztárrá tette, s megkapta első Oscar-jelölését.
1972-ben esélyes volt a Keresztapa egyik főszerepére, de
Coppola végül Al Pacino mellett döntött. Ezután egymást kö-
vették a mára klasszikussá nemesedett filmek, közülük többet
is európai rendezővel készített: a Kínai negyed cinikus nyo-
mozójaként Roman Polanski dirigálta, majd Michelangelo
Antonioni forgatta vele a Foglalkozása riportert.

Az igazi áttörést a Ken Kesey regényéből készült, Milos
Forman rendezte Száll a kakukk fészkére hozta meg számára:
a börtön elől az elmegyógyintézetbe menekült örök lázadó

McMurphy szerepéért kapta első Oscar-díját 1976-ban. Leg-
többen mégis a Stephen King regényéből készült, Stanley
Kubrick rendezte Ragyogás című horrorból emlékeznek rá
borzongva, amint őrületbe süllyedt alkalmi hotelgondnok-
ként, arcán sátáni mosollyal veri szét az ajtót egy baltával.
Rendezői utasításra olyan hitelesen őrjöngött, hogy sokan
attól tartottak, tényleg elvesztette az eszét. (A film a Guinness
Rekordok könyvébe is bekerült, mert az aprólékosságáról
híres rendező az egyik jelenetet 127 alkalommal vetette föl.)

Emlékezetes alakítást nyújtott Jessica Lange partnereként
A postás mindig kétszer csönget című, akkoriban nagy bot-
rányt kavart filmben, szenvedélyes szerelmi kettősük a kony-
haasztalon szintén bekerült a filmtörténetbe. Második
Oscar-díját 1983-ban vehette át a Becéző szavak volt űrha-
jósaként. Az Updike regénye nyomán készült Az eastwicki
boszorkányok című filmben egyszerre három nő hálójába ke-
rült bele, 1989-ben jellegzetes vigyorával az év gonosza volt
a Batmanben. Eljátszotta az Egy becsületbeli ügy korrupt ez-
redesét, az amerikai szállítómunkások szakszervezeti veze-
tőjét (Hoffa), a Farkas című filmben pedig fokozatosan
farkasemberré alakult. A harmadik Oscar-díjat a Lesz ez még
így se neurotikus, mindenki agyára menő író főszerepéért
(1998) kapta, Oscarra (eddig) utoljára a Schmidt történetének
címszereplőjeként jelölték 2002-ben. Az új évezredben em-
lékezetes volt a Minden végzet nehéz idősödő szívtiprója-
ként, Martin Scorsese Oscar-díjas A tégla című alkotásának
maffiavezéreként, A bakancslista rákbetegeként, aki a kórházi
ágyán számbaveszi megvalósulatlan álmait, s szerepet kapott

a Honnan tudod? című romantikus alkotásban is. Bár hat év-
tizedes filmes pályafutása alatt leginkább a törvénnyel hadi-
lábon álló szereplőket játszott, több komédiában is remekelt,
s ő maga a vígjátékot nevezte a legnehezebb feladatnak egy
színész számára.

Néhány éve arról szóltak a hírek, hogy memóriájának rom-
lása miatt visszavonul. Ezt cáfolni látszik, hogy azóta több
tévéműsorban szerepelt, és nemrégiben megerősítették, hogy
hét év után újra kamera elé áll, az Oscar-díjra is jelölt Toni
Erdmann című német vígjáték amerikai változatában ő 
játssza a címszerepet.

Nicholson a három Oscar-díjjal rendelkező három férfi szí-
nész egyike, ezeket három egymást követő évtizedben kapta,
s az erősebb nem képviselői közül őt jelölték legtöbbször a
kitüntetésre. Csillaga díszíti a hollywoodi Hírességek Sétá-
nyát, hét Golden Globe díja mellett 2001-ben átvehette a
Kennedy Center elismerését, ugyanakkor kétszer is jelölték
a legpocsékabb alakítást „elismerő” Arany Málna díjra. 1994-
ben az Amerikai Filmintézet életműdíjával tüntették ki, s né-
hány éve bekerült szülőállama, New Jersey
dicsőségcsarnokába. A demokrata érzelmű színész a 2013.
évi Oscar-gálán Michelle Obama akkori First Ladyvel együtt
jelentette be a legjobb film kategória jelöltjeit.

A szemöldökrángatásáról, „cápamosolyáról” és elmarad-
hatatlan napszemüvegéről ismert színészlegendának lesújtó
a véleménye a mai „filmművészetről”. Bár ő maga is próbál-
kozott rendezéssel, a kamera másik oldalán nem aratott si-
kert. Démoni tekintete, gyilkos mimikája szexuális
vonzerővel párosul, még negatív szerepeiben, zavart és el-
mebeteg figuraként is sokszor szinte sajnáljuk és elfogadjuk
viselkedését. Férfiideálnak a legnagyobb jóakarattal sem
lehet nevezni, már első jelentősebb szerepe idején kopaszo-
dott, és hízásra is hajlamos. Vonzerejének mégsem tudnak el-
lenállni a nők, partnereinek se szeri, se száma. A maró gúnyt
és iróniát sugárzó, provokatív kiszólásairól és szókimondá-
sáról híres színész szabad idejében a Los Angeles Lakers ko-
sárcsapat meccseire jár, Bob Dylan és Louis Armstrong
zeneéjének rajongója, és olyan művészek alkotásait gyűjti,
mint Henri Matisse, Tamara de Lempicka, Andy Warhol és
Jack Vettriano. (MTI)

Nemrég véget ért a legrangosabb nemzet-
közi magyar nyelvű összművészeti és szava-
lóverseny, a Versünnep Fesztivál, amelyet az
idén vers- és prózamondás, énekelt vers vagy
versmegzenésítés, valamint képző- és/vagy
filmművészeti alkotás kategóriákban hirdet-
tek meg. 

A Versünnep Alapítvány, a Nemzetstraté-
giai Kutatóintézet és a Magyar Művészeti
Akadémia együttműködésével szervezett, hi-
vatásos művészek, illetve művészeti egyete-
mek hallgatói számára kiírt fesztivál
döntőjébe jutni is igazi elismerést jelent, de
Bajkó Edina, a Marosvásárhelyi Művészeti
Egyetem elsőéves magiszteri színész szakos
hallgatója nem csupán a döntőig jutott el:
megnyerte a versenyt és a fődíj mellett szá-
mos további elismerést is hazahozott! Ő ve-
hette át a budapesti Nemzeti Színház díját is,
amely felkérés a jövő évad egy produkciójá-
ban való részvételre, meghívó két személy ré-
szére a következő évad minden nagyszínpadi
premierjére, valamint két tiszteletjegy a Ma-
dách Nemzetközi Színházi Találkozó
(MITEM) áprilisi, Az élet szép című előadá-
sára. Szintén Bajkó Edina kapta a Magyar
Fesztiválszövetség, valamint a Színház- és
Filmművészeti Egyetem (SZFE) különdíját
és a Magyar Művészeti Akadémia díját. Az
RS9 Színház felajánlását – pódiumi est meg-

tartásának lehetőségét – ugyancsak ő, vala-
mint Hunyadi Máté és barátai nyerték el.

Bajkó Edina mellett több erdélyi előadó-
művész is díjban részesült: díjazták Illés Ale-
xát, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
másodéves magiszteri színész szakos hallga-
tóját, Kocsis Tünde kolozsvári rendezőt, va-
lamint Laczkó Vass Róbertet, a Kolozsvári

Állami Magyar Színház művészét is. A buda-
pesti Nemzeti Színházban megrendezett dön-
tőn 14 produkció versenyzett a különböző
díjakért és elismerésekért – Bajkó Edina fő-
díjként pénzjutalmat, valamint Párkányi Raab
Péter szobrászművész Versünnep elnevezésű
alkotását kapta. Az idei zsűri elnöke Márta
István zeneszerző volt, tagjai pedig Juhász

Judit, az MMA szóvivője, Sebő Ferenc éne-
kes, dalszerző, valamint Ráckevei Anna és
Szarvas József színművész.

A versenyről, az okról, amiért jelentkezett,
illetve a díjakról a kovásznai születésű, fődí-
jas színművészetis hallgató mesélt nekünk. 

– Nagyon szeretem a verseket, naponta ol-
vasok verset, legyen az kortárs vagy klasszi-
kus. Korábban több helyen vettem már részt
szavalóversenyen, de nem nyertem. Az egye-
temen, a művészi beszéd és a beszédtechnika
órák révén még jobban megkedveltem a vers-
mondást, és elhatároztam, hogy az idén je-
lentkezem a Versünnepre. Számomra a
verseny elsősorban tapasztalatot, jó tapaszta-
latot jelent. Szeretnék igazi kapcsolatot te-
remteni a nézőkkel, mert a versmondás
nagyon személyes dolog – azt szeretném,
hogy a vers elérjen ahhoz, akinek mondom.
A másik ok, amiért jelentkeztem az, hogy na-
gyon megtetszett András László kortárs szer-
zőnek a Műút portálon olvasható Mikor van
vége című verse. Annyira, hogy mindenkép-
pen el akartam mondani másoknak, és a ver-
seny erre nagyszerű lehetőségnek bizonyult.
Nem is a versenyszellem hajtott, hanem ez a
vers, amelyet meg szerettem volna osztani. 

Ami a díjakat illeti, csodálatos érzés volt
megnyerni a versenyt, sokáig nem is hittem
el, hogy engem tartottak érdemesnek erre. Ki-
használom a díjak által biztosított lehetősé-
geket és nagyon örvendek nekik – válaszolta
kérdéseinkre Bajkó Edina.

Versünnep Fesztivál – marosvásárhelyi hallgató nyerte a fődíjat!
„Hogy elérjen ahhoz, akinek mondom…”
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Támogatók:

Jack Nicholson 80 éves

Bajkó Edina és A. Szabó Magda, a budapesti Nemzeti Színház stratégiai igazgatója

Kaáli Nagy Botond

Jack Nicholson és Peter Fonda a Szelíd motorosok című filmben



MAROS MEGYEI TANÁCS

ELNÖK

A Maros Megyei Tanács elnökének

2017. április 20-án kelt 

107-es számú rendelete 
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 

2017. április 27-én  13 órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,

azutólagmódosítottéskiegészített,majdújraközölt,ahelyiközigazgatásravonat-
kozó2001.évi215-összámútörvény94.cikkelyének1),3),5),7)és8)bekezdése,
valamint106.cikkelyének1)bekezdéseértelmében

elrendeli:

Egyetlen szakasz:

AMarosMegyeiTanácsotnyilvános,sorosülésrehívjaössze2017.április27-én13
órára,aközigazgatásipalotanagytermébe,akövetkező

napirenddel:

1. Határozattervezet egy megyei tanácsosi mandátum érvényessé nyilvánításáról. 

2. Határozattervezet az 1918. December 1. út 24–26. szám alatti közterületen,
a megyei tanács tulajdonában levő épület díjmentes bérbeadásáról. 

3. Határozattervezet Maros megye 2017-es költségvetésére vonatkozó 31/2017-
es Maros megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

4. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács általános költségvetésének végre-
hajtására vonatkozó 2017. március 31-i jelentés elfogadásáról.

5. Határozattervet a Maros Megyei Tanács kulturális és közérdekű szociális tevé-
kenységek szervezésében való részvételéről szóló 34/2017-es Maros megyei ta-
nácsi határozat 1-es és 2-es számú mellékleteinek módosításáról és
kiegészítéséről. 

6. Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban gondozottak és/vagy törvényes
gondozóik által 2017-ben befizetendő havi hozzájárulás összegéről. 

7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács által koordinált gazdasági-társadalmi
program jóváhagyásáról. 

8. Határozattervezet egyes települések köztisztasági szolgáltatásának kiszerve-
zéséről. 

9. Határozattervezet a Maros Megyei Tanácsnál 2017-ben vissza nem térítendő
hitelekre pályázó projektek dokumentációját elbíráló bizottságok összetételéről. 

10. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó inkluzív
oktatási központok igazgatótanácsi képviselőinek kinevezéséről szóló 139/2014.
szept. 11-i Maros megyei tanácsi határozat mellékletének módosításáról és ki-
egészítéséről. 

11. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács hatáskörébe tartozó egyes közin-
tézmények, mint a hegyi- és barlangi mentőszolgálat szervezésére vonatkozó
139/2014. szept. 11-i megyei tanácsi határozat III. 5-ös számú mellékletének mó-
dosításáról. 

12. Határozattervezet a szászrégeni 3-as számú SAM Szászrégen – inkluzív okta-
tási központ nevének megváltoztatásáról Szászrégeni 3-as Számú Oktatási Köz-
pontra. 

13. Határozattervezet a Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóság szakapparátu-
sára, szerkezeti felépítésére, a státusjegyzékére, valamint a működési és szer-
vezési szabályzatra, szakszolgáltatásra vonatkozó 127/2016. aug. 25-i Maros
megyei tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről. 

14. Határozattervezet a Maros megyei szociális szolgáltatásokra vonatkozó 2017-
es terv jóváhagyásáról. 

15. Határozattervezet a DJ 151 C Mezőzáh – (DJ 151) Mezőceked – Kolozs megye
határa megyei út 0-100-1+030 km és 6-500-7+500 km-es szakaszainak szélesíté-
sére vonatkozó, műszaki gazdasági mutatókat tartalmazó 67/2016-os megyei ta-
nácsi határozat módosításáról. 

16. Határozattervezet egyes közszállítási útvonalakat lefedő menetrend szerinti
járatok szállítási engedélyeinek kibocsátásáról. 

17. Határozattervezet a Maros Megyei Közrendészeti Hatóság 2016-os tevékeny-
ségi jelentésének elfogadásáról. 

18. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 

Péter Ferenc elnök  Ellenjegyezte: Paul Cosma jegyző 

ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0758-548-501. (597)

ELADÓ egy barna színű, 196x67x45 cm
méretű, hétsoros melegítő
cserépkályha. Fával-gázzal egyaránt
működik, nagyon jó állapotban van. A
lebontást megoldjuk.  Azonkívül eladó
egy vízzel működő, fürdőszobába való,
fürdésre és mosogatásra  is alkalmas
vízmelegítő. A kályhába szerelt
patkórendszerrel működik a fürdőbojler.
Eladó egy német gyártmányú, gyári,
fürdőszobába való, fali, gázzal működő
melegítő. Érdeklődni a 0265/213-574-es
telefonszámon.(602)

MINDENFÉLE

LÉPCSŐHÁZFESTÉST stb. válla-
lok. Tel. 0365/449-633, 0771-605-
189. (531)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékeztetni szeretném mind-
azokat, akik ismerték drá-
ga édesanyámat, KACSÓ 
FERENCNÉ FODOR ROZÁLIÁT,
hogy április 23-án van halálának
18. évfordulója. Emlékét szere-
tettel őrzi leánya, Éva, unokája,
Emese és annak férje, Levente.
Nyugodj békében, drága Édes-
anyám! (312)

Te, aki annyi szeretetet adtál,
Te, aki mindég mellettünk álltál,
Te, aki soha nem kértél, csak
adtál,
örökre itt hagytál.
Édesanyánk, TRÓZNER SÁRA
szül. Henszelmann halálának 17.
évfordulóján szomorú szívvel
emlékezünk. Nyugodj békében,
az Úristen szent nevében! Csalá-
dod, barátaid, volt tanítványaid.
(516-I)

Szomorú szívvel és mély fájda-
lommal emlékezünk április 22-én
a mezősámsondi születésű
BODÓ JOLÁNRA szül. Kis, a
drága jó édesanyára halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Emlé-
két megőrzik fájdalmas szívű
gyermekei, azok családja és sze-
rető testvére. (562)

Öt éve, hogy rászállt szívünkre
a bánat, nincs semmi, ami ennél
jobban fájhat. Veled együtt volt
teljes az életünk, hogy elmentél,
elvitted minden örömünk. Múl-
nak az évek, Te nem vagy már ve-
lünk, de tovább élsz szívünkben,
soha nem feledünk. 
Fájó szívvel emlékezünk április
22-én a drága férjre, drága jó
édesapára, nagyapára, a  küsmödi
születésű backamadarasi 
AMBRUS JÁNOSRA. Nyugodjál
békében, drága jó édesapánk! (v-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
április 22-én a drága jó édes-
anyára, özv. GIDÓFALVI 
SÁNDORNÉRA szül.  Szilágyi Ilona
halálának ötödik évfordulóján. Em-
léke legyen áldott, nyugalma
csendes a drága jó Táti mellett!
Szerető gyermekei: Ibi és Géza,
valamint Ghiţă és családja. (566)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a drága jó édesanya,
nagymama, dédnagymama,
anyós, rokon, szomszéd, tancsi
születésű marosvásárhelyi
lakos, 

özv. FARCÁDI REBEKA 
szül. Szabó 

életének 89. évében csendesen
megpihent. Temetése április 24-
én 13 órakor lesz a marosvásár-
helyi református temetőben. 

A gyászoló család. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ma a föld egy jó lélekkel
szegényebb lett, az ég
gazdagabb. Dr. HECSER
LÁSZLÓ LÓRÁNT  egyetemi
tanár fáradt teste megpihent.
Elvitte a tudást, jóságát, csak egy
sugarat hagyott, az emlékeket.
Együttérzéssel és szomorú
szívvel osztozunk a család
fájdalmában. Testének kívánunk
jó pihenést, lelkének száguldást
a végtelenben. Nyugodjál
békében, Jézus szent nevében!
Horváth Matild, Albi és Judit.
(592)

Őszinte részvétünk drága
Csöpikének szeretett férje,
GYÉRESI MÁRTON elvesztése
okozta fájdalmában. Emőke és
Ildikó. (595)

Őszinte részvétünket és mély
együttérzésünket fejezzük ki
Hecser Enikő kolléganőnknek
szeretett ÉDESAPJA elvesztése
okozta fájdalmában. Emléke
legyen áldott, nyugalma
csendes! A Római Katolikus
Teológiai Líceum tanári
közössége. (599-I)

2017. április 22., szombat ______________________________________ KÖZLEMÉNY – HIRDETÉS _____________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁ-
NIÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-kar-
bantartásra tapasztalt SZERELŐT, FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT.
Tel.: 0722-268-866. (-) 
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59609)
AUTÓMOSÓ alkalmaz SZEMÉLYZETET és egy LÁNYT
BÁRBA. Tel. 0741-411-334. (198)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat



8 NÉPÚJSÁG ________________________________________________ REKLÁM – HIRDETÉS ________________________________________ 2017. április 22., szombat

Vakációs program 
a Creactivity Kids Clubban

Fergeteges programmal várjuk a 4-12 éves gyerekeket a  vaká-
cióban Marosvásárhely központjában, egy föld alatti gyerekbiro-
dalomban!

A programban a következő tevékenységek: személyiségfejlesztő
játékok, csapatépítő játékok, tánctanítás, kézművesműhelyek,
éneklés és zenélés, szabad játék, körjáték és látogatások Maros-
vásárhely kiemelkedő kulturális  intézményeiben (Teleki Téka,
Kultúrpalota, vár).

Ára:
Napijegy: reggel nyolctól  délig – 35 lej

reggel nyolctól  délután négyig – 60 lej
Hetijegy: reggel nyolctól délig, 5 napon át – 140  lej

reggel nyolctól  délután négyig, 5 napon át – 240 lej
Abban az esetben, ha ebédet is szeretnétek a gyerekeknek, a

Ballada falatozóból rendelünk, amely napi 12 lejbe kerül!
Részletesebb információk a 0740-647-575-ös telefonszámon.
Szeretettel vár benneteket a  Creactivity csapat!

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
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

- 0265/312 436
- 0265/250-120
- 0265/263 351 

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

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

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

www.marmed.ro
• Dora Optics - 0733-553-976
• Dora Medicals - 0265/212-971
• Radiológia, echográfia
Dr.  Jeremiás István - 0265/222- 446

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


