
Bár a tanév elején Maros megyében előfordult, hogy egyes
tanintézetek nem akarták átvenni a tej és kifli program ke-
retében a gyerekeknek biztosított állami tízórait, jelenleg
nincs fennakadás, mi több, növekedett azon vidéki önkor-
mányzatok száma, amelyek kiléptek a megyei programból,
és helyi termelőktől szerzik be a friss terméket. 

A Maros megyei önkormányzat tavaly két évre szóló keretszerződést
kötött a tej és kifli programra, tehát a nemrég kezdődött tanév végéig
biztosítva van a gyerekeknek a tízórai, a tej vagy szána, a teljes kiőrlésű
lisztből készült kifli vagy keksz, valamint az alma. Mind a pékterméke-
ket, mind az almát előre csomagolva kapják a gyerekek. 

Lukács Katalin, a Maros Megyei Tanács sajtószóvivője lapunknak el-
mondta, a tanév elején a kiszállítók jelezték, hogy a járványtól tartva
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Hatvannégy közbeszerzést 
vizsgál a DNA

Hatvannégy olyan ügyben vizsgálódnak a korrupcióellenes
ügyészek, ami a koronavírus-járvány idején eszközölt beszer-
zésekkel áll kapcsolatban – jelentette ki csütörtökön a kor-
rupcióellenes ügyészség (DNA) vezetője.

Crin Bologa szerint az Unifarm vállalatot érintő egyik eljárás van a 
legelőrehaladottabb szakaszban, ebben az ügyben még a héten vádat emel-
nek „5-6 személy” ellen. A DNA június végén hatvan napra hatósági fel-
ügyelet alá helyezte az Unifarm állami társaság akkori vezérigazgatóját,
Eugen Adrian Ionelt, aki ellen egyebek mellett vesztegetés elfogadása, hi-
vatali visszaélés és befolyással való üzérkedésben való bűnrészesség miatt
indult bűnvádi eljárás. (Agerpres)

Aszálykárok: Maros megye kevés 
kártérítést kap

Több mint 27.800 gazda részesül az idén állami aszálytámogatásban a
2019-ben bevetett termőföldjei után – tájékoztatott csütörtökön a mezőgaz-
dasági kifizetési ügynökség (APIA). A támogatások összege 849,99 millió
lejt tesz ki. Az APIA közleménye értelmében az aszály sújtotta terület 1,11
millió hektár, a leginkább érintett megyék: Konstanca (250.898 hektár, a kár-
térítés összege 190,62 millió lej), Călăraşi (130.423 hektár, 99,49 millió lej),
Ialomiţa (124.438 hektár, 94,9 millió lej), Tulcea (112.800 hektár, 85,89 millió
lej), Brăila (76.264 hektár, 57,74 millió lej), Buzău (67.162 hektár, 51,12 mil-
lió lej). A legkisebb mértékben Szeben (3,19 hektár, 2410 lej kártérítés), Vâl-
cea (3,25 hektár, 2455 lej kártérítés) és Maros (13,11 hektár, 10.731 lej
kártérítés) megyét érintette a csapadék hiánya. (Agerpres)

Menyhárt Borbála

Fotó: Nagy Tibor (archív)

A mikrofon 
nem vár…
Visszagondolni a Marosvásárhelyi
Rádió első napjaira? Hirtelen nem is
tudom, mit tartsak fontosabbnak...
Talán arra gondolok, hogy az akkori
Magyar Autonóm Tartomány lakosai-
nak ez volt a legnagyobb vívmánya.
1958. január 1-jén már összeállt a
csapat, március 2-áig összekovácso-
lódott. A Jakab házaspár – Manyika
és Ernő, a Bukaresti Rádió magyar
adásának munkatársai – vendégbe-
mondóként így kezdték az adást:
Megszólalt a Székelyföld! Ez a három
szó hangzott el először az éterben. 
____________3.
Román és magyar
játékfilmek a 28.
Alter-Native-on
A koronavírus-járvány miatt rendha-
gyó lesz idén az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál (is), néhány „jó
szokását” azonban az új körülmények
közepette is megtarthatja a marosvá-
sárhelyi szemle – például azt, hogy a
versenyprogram mellett az elmúlt és
az idei esztendő román és magyar já-
tékfilmjeiből is nyújt egy kis ízelítőt.
____________4.
Virtuális megnyitó
a G6 
6. Székelyföldi 
Grafikai Biennálén
A globálisan elterjedt koronavírus-jár-
ványra való tekintettel a szervezőknek
módosítaniuk kellett a 2020-as bien-
nálé szervezésén. A járványhelyzet
sajnálatos módon a G6 rendezvényei-
nek lebonyolítását is negatívan érin-
tette, ennek eredményeként idén
elmaradnak az előző években meg-
szokott kiállítás-megnyitók, a kísérő-
rendezvények és a díjátadó gála.
____________6.

Tej-kifli program 

Egyre több önkormányzat
veszi a kezébe a lebonyolítását



Gyalázat

A körték és almák és a szilva nyüvesen hull
a fákról, az emberek pedig dalolva görnyed-
nek a lombok alatt. Mert az újságban azt
írták, hogy a munka boldoggá teszi a szegény
embert és a parasztot is. Fehér lenvászon
ingjeikben járnak a délibábbal, és várják,
hogy teljék az idő.

Mint ahogy a leány is várta, hogy ne az
apja földjén gyűjtse a szénát és tépje a ka-

lászt, hanem az uráén. Hogy ne az apja keze
tanítsa rendre, hanem az uráé. Várta, hogy
ne a táncba járjon, hanem a fonóba, s hogy
tudjon olyan dolgot is, amit leánynak szégyen
tudni, nagy szégyen. Így ő az ura oldalán lép-
ked, de két lépéssel megette, igen bölcsen. Al-
sószoknyáját sár nem éri. Mert a körték és
almák és a szilva nyüvesen hull a fákról. És
az ura üstbe teszi, ahogy az apja tette. Őt
pedig bánatba viszi, ahogy az apja az anyját
vitte. Az idő pedig nem múlt, míg az üst ki
nem ürült, s a kocsma ajtaját be nem tették.
S a leány megtanulta, mi a gyalázat a fonó-
ban. Míg az urát várta, megtanulta, mi a kín.

S míg keszkenője megi rejtette felduzzadt
arcát, megtanulta, mi a gyűlölet. Mert a kör-
ték és almák és a szilva nyüvesen hull a fák-
ról. Ezután várta, hogy teljék az idő, hogy az
urát megláthassa, s az ura gyalázatos legyen
és vad, hogy ő minden perccel jobban tudja
gyűlölni. Minden szaváért jobban utálja, min-
den ütéséért jobban undorodjék tőle. Minden
alkalommal egy kicsit jobban megvethesse,
akárcsak az anyja az apját. És ősanyái az
ősapáit. Az ura pedig lassan belecsömörödött
az asszonyába, aki nem sír, amikor ő részegen
jön haza, és nem jajveszékel, ha megveri.
Csak nézi két nagy fekete szemivel, s ő most

már retteg, retteg, hogy azok a szemek elnye-
lik egyszer. Csalódott önnönmagában, a le-
ányban s a dolgok rendjében. Mert a körték
és almák és a szilva nyüvesen hullanak alá a
fákról.

A fájdalom gyeplője kiesett a keziből, s
érezte, hogy nyomorékká vált, mint akinek
egyik lábát levágták. Az asszony pedig csak
nézte, nézte sokáig, rájövén, hogy ilyen szá-
nalmasan nem tudta már gyűlölni a fiút. To-
vább éltek hát ketten csendben, mint anyja
az apjával, s ősanyái ősapáival. Mert a kör-
ték és almák és a szilva nyüvesen hull a fák-
ról.

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök felfüggeszti a kétol-
dalú politikai kapcsolatokat
az Európai Bizottság alelnö-
kével, Vera Jourovával, mert
megsértette Magyarországot
és a magyar embereket – je-
lentette az MTI-nek Havasi
Bertalan, a miniszterelnök
sajtófőnöke. 

Orbán Viktor álláspontja szerint
az EU-biztosnak a tisztségéből
való távozása elengedhetetlenül
szükséges. A magyar miniszterel-
nök a minap levélben fordult Ur-
sula von der Leyenhez, az Európai
Bizottság elnökéhez, amelyben azt
írja: „Magyarország 2004-es csat-
lakozása óta az Európai Unió elkö-
telezett tagja. Vitás kérdésekben
mindig – és legtöbbször eredmény-
nyel – törekedtünk a megegye-
zésre. Értékeljük (Ursula von der
Leyen) elnök asszony bizottsági
elnöki munkáját”.
Jourová Magyarországot „beteg
demokráciának” nevezte

Orbán Viktor kifejtette: „Vera
Jourová bizottsági alelnök Ma-
gyarországot sértő szavai miatt
kénytelen vagyok elnök asszony-
hoz fordulni. A bizottság alelnöke
Magyarországot nyilvánosan
»beteg demokráciának« nevezte,
és azzal sértegette az Európai
Unió magyar polgárait, hogy »nin-
csenek abban a helyzetben, hogy
önálló véleményt alkossanak«. E
kijelentések nemcsak a demokra-
tikusan megválasztott magyar kor-
mány elleni – lassan már
szokásosnak tekinthető – támadást
jelentenek, de sértőek Magyaror-
szágra és a magyar emberekre. Az
előbbi helytelen, az utóbbi elfo-
gadhatatlan” – írta a magyar kor-
mányfő.

Hozzátette: e kijelentések ellen-
tétesek a Bizottság Lisszaboni
Szerződésben deklarált semleges
és objektív intézményi szerepével;
a nyilatkozat semmibe veszi a lo-
jális együttműködés alapelvét, és
kizárja az értelmes párbeszéd lehe-

tőségét Vera Jourová bizottsági al-
elnök és Magyarország között.

„Aki tevékenységével megsérti
a szerződést, az nem lehet a jogál-
lamiság és az európai értékek vé-
delmezője. A biztos asszony
kijelentései összeegyeztethetetle-
nek a bizottságban elfoglalt pozí-
ciójával, ezért tisztségéből való
távozása elengedhetetlenül szüksé-
ges. Amíg ez nem történik meg,
addig a magyar kormány Vera 
Jourovával felfüggeszti a kétoldalú
politikai kapcsolatokat” – tájékoz-
tatta levelében Orbán Viktor az Eu-
rópai Bizottság elnökét.
Jourová Von der Leyen 
teljes bizalmát élvezi 

A bizottság álláspontja világos:
aggódnak a magyar jogállamiság
miatt. Vera Jourová bizottsági alel-
nök Ursula von der Leyen bizott-
sági elnök teljes bizalmát élvezi –
hangzott el a testület keddi 

brüsszeli sajtótájékoztatóján, mi-
után Orbán Viktor magyar minisz-
terelnök levélben kérte a cseh biztos
lemondását. – Megkaptuk Orbán
Viktor magyar miniszterelnök leve-
lét, és fogunk is rá válaszolni –
mondta Dana Spinant, az Európai
Bizottság szóvivője, hangsúlyozva,
hogy Vera Jourová bizottsági alel-
nök Ursula von der Leyen bizott-
sági elnök teljes bizalmát élvezi.
Orbán Viktor miniszterelnök egy
múlt heti der Spiegel-interjú miatt
írt levelet, melyben Vera 
Jourová távozását követelte. Ebben
a biztos azt mondta, hogy nem illi-
berális, hanem beteg demokrácia
az, amit a magyar kormányfő épít.
Vera Jourová 
nem bánta meg a kijelentését

Nem bánta meg Vera Jourová
bizottsági alelnök, hogy a múlt
héten beteg demokráciának ne-
vezte Orbán Viktor rendszerét. Az
Európai Bizottság jogállamisági
jelentésének brüsszeli bemutatója
után az Euronews brüsszeli ripor-
terének a cseh politikus azt
mondta, elismeri, hogy Orbán Vik-
tor megnyerte a választásokat. De
szerinte egyenlő kampányolási
esélyek, szólásszabadság és jól
működő média kell ahhoz, hogy
szabad és tisztességes választáso-
kat tartsanak Magyarországon.

Forrás: euronews

nem mindenik tanintézet veszi át a
tízórait, voltak iskolák, ahol nem
tudták, hogyan osszák szét a gyer-
mekeknek. A sajtószóvivő hozzá-
tette, jelezték a tanfelügyelőségnek,
és kérték, hogy tájékoztassák az is-
kolákat az érvényben lévő bizton-
sági előírásokról, hogy a gyerekek
ne maradjanak tízórai nélkül. 

Az elmúlt tanévben Maros me-
gyében egyetlen település, Nyá-
rádszereda önkormányzata
döntött úgy, hogy kilép a megyei
programból, és saját kezébe veszi
a tej-kifli program lebonyolítását,
azaz a helyi tejfeldolgozótól, va-
lamint egy környékbeli pékségtől
szerzi be a friss terméket. A nem-
rég elkezdődött új tanévtől Nyá-
rádszereda mellett további
települések önkormányzata
szánta rá magát erre a lépésre:
Kibéd, Makfalva, Gernyeszeg,
Backamadaras, Nagyernye, vala-
mint Szentlászló – tudtuk meg
Lukács Katalintól. 
A termék egy része kárba ment

Az elmúlt tanév második felében,
amikor a járvány miatt márciusban
bezárták a tanintézeteket, nehéz
helyzetbe kerültek az állami tízórai
biztosításával megbízott cégek,
ugyanis a raktáron lévő termék egy
része kárba ment. A megyei tanács
sajtószóvivője rámutatott, Maros
megyében több mint hatvanezer
adag tej és szána maradt raktáron,

amikor bezártak az iskolák, amit a
gyártó egy egyesületnek adomá-
nyozott, még mielőtt lejárt volna a
szavatosságuk. Emellett több mint
háromezer kilogramm alma és több
mint kétszázezer csomag keksz ma-
radt készleten, a törvény viszont
nem tette lehetővé, hogy a kekszet
a gyártó értékesítse, ugyanis a cso-
magolásán az áll, hogy ingyenes
termék. Bár a Maros Megyei Ta-
nács átiratot küldött több miniszté-
riumba, kérve, hogy szabályozzák a
már meglévő termékek kiosztását,
nem kaptak érdembeli választ, hogy
mi legyen a keksszel és az almával.
A készleten maradt alma így meg-
romlott, és ki kellett dobni, a keksz
szavatossági ideje pedig lejárt,
kárba veszett.

– A megyei önkormányzat a
programot március 11-től, az első
naptól kezdődően, amikor a gyere-
kek nem mentek iskolába, leállí-
totta, viszont a cégeknek akkor már
volt raktáron tartaléka, amit a kö-
vetkező hetekben kellett volna ki-
osszanak. Ez ment kárba, ha el is
adományozták, a megye nem fizette
ki ezt a mennyiséget, tehát az ő
veszteségük maradt. Útmutatót kér-
tünk a kormánytól, hogy mit tehe-
tünk ebben a helyzetben, de csak
nagyon későn, júliusban jelent meg
ezzel kapcsolatban egy sürgősségi
kormányrendelet, és ez sem tette le-
hetővé a cégek kártérítését – fejtette
ki Lukács Katalin. 

Ma HELGA, 
holnap FERENC napja.
FERENC: a francia származást jelző
olasz melléknév latinosításával keletke-
zett. 
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Orbán Viktor Vera Jourová bizottsági alelnök leváltását kérte
Levélben fordult Ursula von der Leyenhez

Egyre több önkormányzat
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– Kedves Béla, tisztázzuk már az elején: Ma-
rosvásárhelyen születtél, itt éltek a szüleid, s
mégis a középiskolát 1954-57 között a politikai
okokból bebörtönzöttek hírhedt észak-erdélyi vá-
rosában, Máramarosszigeten végezted. Miért?
Mesélj gyermekéveidről.

– 1940. október 2-án születtem Marosvásárhe-
lyen, a Kisállomás mellett, a Béke utcában. Zá-
rójelben mondom: annyi minden változott azóta,
de ennek az utcának most is ez a neve... Talán a
velem egyidős korosztály még emlékszik a ’46-
’47-es éhínségre, a háború utáni évek nehézsége-
ire. Édesanyám egy Máramarossziget melletti kis
faluban született, Felsőrónán, ahol magyarok, ru-
ténok és lengyelek éltek együtt. Ott éltek anyám
testvérei és nagymamám, akit Mamukának hív-
tunk, és gazdálkodásból tartották fenn magukat.
Ők hívtak, hogy mellettük nekünk is kijut a min-
dennapi betevő. Ennek köszönhetően költöztünk
Máramarosszigetre, ahol 1947 szeptemberében
beírattak a Petőfi Sándor elemi iskolába. 1946 és
56 között éltünk ebben a kisvárosban a szüleim-
mel és három testvéremmel. Édesanyám 1956
márciusában meghalt, s édesapám testvéreimmel
visszaköltözött Marosvásárhelyre. Én ott marad-
tam még egy évet, hogy érettségizzek. A követ-
kező évben, 1957-ben, érettségi után jöttem
vissza Marosvásárhelyre.

– Mi következett ezután?
– Felvételiztem az orvosira, bejutottam, de

hely nélkül. Közben kaptam egy fülest, hogy ha-
marosan beindul a Marosvásárhelyi Rádió, s oda
esély lehet bejutni. Jelentkeztem Kovács István-
nál, Pisti bácsinál, ő volt akkor a „mindenes”
ebben az ügyben. ’58 január 1-jén – még nem
voltam 18 éves, minden papírt édesapám írt alá,

vállalva értem a felelősséget – felvettek a rádió-
hoz. Alkalmaztak, s egy másik fiatallal, Asztalos
Oszkárral elküldtek a Kolozsvári Rádióhoz ta-
nulni, a műszaki dolgokkal ismerkedni. Február
vége felé tértünk vissza, amikor már lázasan ké-
szültek az első adásra.

– Milyen érzés visszagondolni arra, amikor
„megszólalt a Székelyföld”, s az első marosvá-
sárhelyi adásnál – 1958. március 2-án – te is ott
voltál a műszaki csapatban, ott bábáskodtál, s el-
hangzott Jakab Margit első beköszöntője az éter-
ben? 

– Visszagondolni a Marosvásárhelyi Rádió
első napjaira? Hirtelen nem is tudom, mit tartsak
fontosabbnak... Talán arra gondolok, hogy az ak-
kori Magyar Autonóm Tartomány lakosainak ez
volt a legnagyobb vívmánya. 1958. január 1-jén
már összeállt a csapat, március 2-áig összeková-
csolódott. A Jakab házaspár – Manyika és Ernő,
a Bukaresti Rádió magyar adásának munkatársai
– vendégbemondóként így kezdték az adást:
Megszólalt a Székelyföld! Ez a három szó hang-
zott el először az éterben. Aztán 27 évig, 1985.
január 12-ig lehetett hallani, hogy: „Itt Marosvá-
sárhely, Románia, középhullámon az 1197, az
1323 és az 1593 kHz frekvencián…” Arra em-
lékszem még, hogy akkor, március 2-án nép-
számlálás és választások voltak Romániában.

– Kik voltak a Marosvásárhelyi Rádió magyar
adásának alapító tagjai?

– Az alapító tagok: Papp Ferenc író, igazgató,
Aczél Ferenc, Kovács István, Vincze Ferenc, Sós
Árpád, Lázár Éva, Lukács János, Huszár Ilona,
Weisz Etelka. A műszakon: Asztalos Oszkár,
Tóth Béla. Titkárnő: Hudák Anna. Közülük raj-
tam kívül talán Weisz Eta él még, de többet nem
tudok róla.

SZERKESZTI:
KAÁLINAGYBOTOND
1456.sz., 2020. október 3.

Vincent van Gogh: Scheveningen partján

Nagy Attila

Ősz
Hajnali ágon dideregnek,
Fióka és az anyja.
Értelmük sincs az intelmeknek,
Feladja ember, hangya.

Visszahúzódik s önmagában
Szívja le mélyen létét
Minden mi fent és lent a sárban – 
Fújja egy dal betétjét.

…

Fogta magát s elment a nyár…
Hulló levelek zsémbelése,
A depresszió csúf kelése
Október színeire vár – 

De addig is, de meddig is?
Tipeg a lélek, télbe tűnik.
A didergés ha meg is szűnik,
Álmodni még, de tenni is?

2020. szeptember 30.

Székely Ferenc

(Folytatás az 5. oldalon)

A mikrofon nem vár…
Születésnapi beszélgetés a 80 éves Tóth Béla rádiószerkesztővel



A koronavírus-járvány miatt rendha-
gyó lesz idén az Alter-Native Nemzet-
közi Rövidfilmfesztivál (is), néhány
„jó szokását” azonban az új körülmé-
nyek közepette is megtarthatja a ma-
rosvásárhelyi szemle – például azt,
hogy a versenyprogram mellett az el-
múlt és az idei esztendő román és ma-
gyar játékfilmjeiből is nyújt egy kis
ízelítőt.

Szerepel az október 7-e és 11-e között
zajló fesztivál programjában Szász Attila
magyarországi rendező Apró mesék című,
2019-es filmje, amely múlt héten a legjobb
filmnek és a legjobb filmzenének járó díjat
is elnyerte a pármai filmfesztiválon. Az iz-
galmakban és fordulatokban gazdag törté-
nelmi romantikus thriller egyik főszereplője
Molnár Levente erdélyi színész, akit – töb-
bek között – Nemes Jeles László Oscar-díjas

filmjében, a Saul fiában is láthatott a közön-
ség.

Megnézhetik majd a filmkedvelők egy
másik erdélyi fiatal tehetség, Visky Ábel első
egész estés dokumentumfilmjét is, a Mesék a
zárkából címűt, amely börtönben ülő apák és
otthon levő gyerekeik kapcsolatát taglalja.

Levetítik a fesztiválon Hajdu Szabolcs ma-
gyarországi rendező Békeidő című 2020-as
filmjét is, amely voltaképpen egy filmantoló-

gia, több, egymásba kapcsolódó
történettel. Különböző emberi
viszonyokban járja körül a do-
minancia és kiszolgáltatottság
kérdését, képzelet és valóság
határán, legyen szó párkapcso-
latról, barátságról, szülő és gye-
rek, állam és polgár
viszonyáról.

Szerepel még a programban
Radu Jude idén bemutatott,
Nyomtatott nagybetű című
filmje is, amely Gianina Cărbu-
nariu azonos című színházi elő-
adásának az adaptációja,
valamint Radu Ciorniciuc Ott-
hon című alkotása is, amely
egy, a bukaresti „Delta Văcă-
reşti”-ben (ma Văcăreşti-i 
Nemzeti Park) élő kilencgyer-
mekes roma család történetét
mutatja be. Az alkotás június-
ban elnyerte a legjobb egész

estés dokumentumfilmnek járó Arany Kürt
Díjat a Krakkói Filmfesztiválon, és ezzel au-
tomatikusan bekerült a 2021-es Oscar-me-
zőnybe. 

A felsoroltak mellett megtekintheti még a
közönség Hartung Attila: FOMO – Megosz-
tod és uralkodsz című filmjét, Bodzsár Márk
Drakulics elvtársát, az Ivana Mladenović ren-
dezte, Rettegett Ivána című román–szerb ko-
produkciót, Kocsis Ágnes Éden címet viselő
alkotását, továbbá Kövessy Róbert Wich-
mann Tamás-portréfilmjét, a Magyar lapát
címűt, az Oscar-díjas Deák Kristóf Foglyok
című filmjét és Dorian Boguţă A nyom című
alkotását. 

Amint arról korábban hírt adtunk, idén a
marosvásárhelyi nyári színpad fogadja be az
Alter-Native filmfesztivált, és kizárólag na-
pijegyeket vásárolhatnak a filmkedvelők. A
jegyeket a biletmaster.ro oldalon, a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház jegypénztárá-
nál, illetve a napi műsor elkezdése előtt egy
órával a helyszínen lehet majd megvásá-
rolni. 

A fesztivál partnerei: Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház, Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem, bukaresti Magyar Kulturális
Intézet, Teleki–Bolyai Könyvtár. Főtámoga-
tók: Marosvásárhely Polgármesteri Hiva-
tala, Románia kormányának Nemzeti
Kisebbségvédelmi Hivatala, Román Nem-
zeti Filmintézet, Nemzeti Kulturális Alap
(Magyarország), Communitas Alapítvány.

Ez évben is lesz könyvvásár Marosvá-
sárhelyen, amelynek keretében olva-
sóvetélkedőn is részt vehetnek az
érdeklődők. Amint azt a szervezők kö-
zölték, idén több mint 600 gyerek és
fiatal vesz részt a 26. Marosvásárhelyi
Nemzetközi Könyvvásár Olvasd el, 
és játssz velünk! irodalmi vetélkedőjén.
A legtöbben Maros megyéből jelent-
keztek, de Hargita és Kovászna
megye is képviselteti magát.

Bár a tavalyhoz képest idén kevesebb,
szám szerint 206 csapat jelentkezett, immár
évek óta több mint 200 csapat játszik együtt.
Az évente visszatérő iskolák diákjai mellett
idén több új csapat is csatlakozott a kezdemé-
nyezéshez, például Kézdivásárhelyről. 

„Az elmúlt 6 év alatt olvasójátékunk moz-
galommá nőtte ki magát. Maga a vetélkedő

és a vásár égisze alatt megszervezett író-ol-
vasó találkozók népszerűsége egyértelmű bi-
zonyíték arra, hogy olvasóvá lehet nevelni a
mai digitális generációt, csak meg kell ke-
resni a megfelelő módszert hozzá” – nyilat-
kozta Makkai Kinga, az olvasójáték
főszervezője.

A kategóriánkénti első 15 jelentkező csa-
pat már megkapta az ajándékköteteket, így
már el is kezdődött az elődöntőre való készü-
lés. A csapatok október 23-án kapják kézhez
az elődöntő feladatlapjait, amelyeket október
30-ig kell a megadott e-mail-címekre kitöltve
visszaküldeniük. A döntőbe jutó első nyolc
csapat névsorát ugyancsak e-mailben közlik
a szervezők november 6-án. A döntőbe jutó
csapatok a 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásáron találkoznak egy újabb játékra.
Ha a koronavírus-járvány terjedésének meg-

fékezése érdekében életbe léptetett korláto-
zások ezt nem tennék lehetővé,  a döntősök
egy online találkozó keretében osztják meg
élményeiket.

Idén a vetélkedőre bejelentkező 24 ele-
mista csapatnak Kertész Erzsi Göröngyös úti
iskola – Gáz van (Cerkabella Könyvkiadó,
2020) című könyvét kell elolvasnia, az 5-6.
osztály számára kijelölt olvasmány Wéber
Anikó Cseresznyeliget titka (Pozsonyi Pa-
gony, 2019) című műve, ebben a kategóriá-
ban összesen 91 csapat jelentkezett. Az 53

7-8. osztályos csapat Maksai Kinga Erik és a
legfelső utáni emelet (Cerkabella Könyvki-
adó, 2019) című könyvével ismerkedik. A 36
líceumi csapat pedig Berg Judit Az őrzők
(Ecovit Kiadó, 2019) című kötetét kell elol-
vassa.

A 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásár keretében megszervezett 
Olvasd el, és játssz velünk! olvasójáték tá-
mogatója a Nemzeti Kulturális Alap, a Beth-
len Gábor Alap és a Communitas
Alapítvány. (Knb.)

Fura látvány volt, ahogy ott ült a kanapén ráncai magányá-
ban, és a gyerekeket nézte. Hirtelen nem is értettem, hogy
mitől olyan különös a látványa, aztán belém villant a felis-
merés: nevet! Igen, ott ült a kanapén és nevetett. Tiszta szív-
ből, felszabadultan.

Még sosem láttam így őt, pedig az elmúlt harmincegyné-
hány év alatt sokszor ültünk egy asztalnál. Emlékszem, min-
dig ott ült, mindig ugyanabba a füstfelhőbe burkolózva,
ugyanabban a pózban, és csak bámult kifelé az ablakon. Ne-
velőanyámmal cinkosan csak annyit mondtunk: mozizik.
Jobb kezében cigaretta, a jobb lába a balon pihent, és volt
benne valami szomorúság, ahogy mereven az utcán közle-

kedő embereket bámulta. Soha nem az autókat, mindig csak
az út bal oldalán a járdán közlekedő arcokat nézte. Rendület-
lenül.

Valahányszor kocsmázás után beléptem az ajtón, kék sze-
meit egy pillanatra rám emelte, majd szívott egyet a cigaret-
tájából, s füstté vált minden kérdés. Csak a csend maradt.
Meg a hideg betonfalak.

Mint amikor felizzik a cigaretta parazsa a sötétben,
olyan volt segélykiáltása. Igaz, fel voltam rá készülve,
de én a haragos kiáltásra vártam, nem alattomos nesze-
zésre. Éjszaka volt, a húgommal összebújva aludtunk a
nagyszobában, amikor arra ébredtem, hogy lila fény szű-
rődik át a szobánk ablakán. Aztán hallottam, ahogy a ho-
kedli a puhán a földre fektetett szőnyegnek csapódik, és

azonnal kiugrottam az ágyból és feltéptem az ajtót. 
A látványra nem voltam felkészülve. Az arca, mindene is-

merős volt, de azok az élettelen, üveges szemek idegenként
néztek rám. Még egyszer a nyakába illesztette a zöld zsinórt,
majd megpróbálta kirúgni maga alól a széket. 

Amikor remegő kézzel rögzítettem a hokedlit, felzokogott.
Akár a gyermek. Hangosan, felszabadultan, és a nyakamba
borult. Csont és bőr testét átkarolva ültettem le a konyhaasz-
talhoz, és nem szóltunk semmit, csak sírtunk. Mindketten.
Már nem is emlékszem, hogyan került az asztalra a ribizli-
szörp az édesanyám keze írásával felcímkézve. Mustárospo-
harakat vettem elő, elkészítettem a szörpöt. 

Aznap éjszaka mindketten ugyanazon a ribizliszigeten
jártunk. Aznap éjszaka újra meg újra átjárt édesanyám hiá-
nya, miközben a múltat sirattuk, de nem mertünk a jövőbe
nézni. 

Ribizlisziget
Fekete István

Apró mesék

Támogatók:

4 NÉPÚJSÁG _______________________________________________________ MÚZSA ______________________________________________ 2020.október3.,szombat

Könyvvásár, olvasóvetélkedővel

Román és magyar játékfilmek a 28. Alter-Native-on



– A vásárhelyi adás előtt mindig egy fülbe-
mászó szünetjel jelezte, hogy következik. Ki
volt ennek a szerzője, s miért nem hallhatjuk
ma is?

– A szünetjellel kapcsolatosan röviden: ze-
néjét Kozma Mátyás orgonaművész szerezte
a Szolgáld a hazád c. kórusműre, rádióra át-
dolgozta Borbély Zoltán zeneszerkesztő. A
szünetjeleket 1990 után kivették.

– Induláskor miért csak egy fél óra volt a
magyar adás? 

– Azért, mert a Román Rádió bukaresti ve-
zetősége ennyi adásidőt jelölt ki/engedélye-
zett a Marosvásárhelyi Rádiónak. Fél óra
román, fél óra magyar. Később aztán „lazult”
a kötél, s lassan két óra lett belőle. 

– Milyen volt a kapcsolat a román és a ma-
gyar szerkesztők között?

– Fontosnak tartom elmondani: 1985. ja-
nuár 12-ig a Marosvásárhelyi Rádió egy nagy
család volt. Ez a vezetőségnek, a kollégák
összefogásának, munkaszeretetének és egy-
más megbecsülésének köszönhető.

– 1977-ben, amikor befejezted a négyéves,
látogatás nélküli bukaresti újságíró-fakultást,
előléptettek rádiószerkesztőnek. Előnyt jelen-
tett, hogy korábban két évtizeden át a techni-
kai osztályon dolgoztál, a terepen készült
felvételeket vezetted?

– Magától értetődik, hogy igen. Sokszor
elmondtam: 20 évet jártam egyetemre, hisz
szerkesztők között dolgoztam. Mint terepes
hangtechnikus figyeltem a szerkesztőket, ho-
gyan készítik az anyagot, a riportokat, az in-
terjúkat. Ahogy mondani szokták: loptam a
szakmát. Sok mindent megtanultam, s még
jobban megszerettem a rádiózást.

– Milyen műsort vezettél ’77 után, aminek
te voltál a „keresztatyja”, vagy általad vált
később sikeradássá?

– Amint felkerültem a szerkesztőségbe,
először riporter voltam, 1984-ben lettem
szerkesztő. Addig az ipargazdasági rovatnál
dolgoztam, a Gazdasági szemle riportereként.
1985. január 12-én, felsőbb utasításra, a Ma-
rosvásárhelyi Rádió beszüntette adásait.
1985. március 1-től a marosvásárhelyi kon-
zervgyár alkalmazottja lettem, ahol egy évig
csak épp konzervet nem készítettem, szinte
minden irodai osztályon megfordultam. ’86-
tól kineveztek a konzervgyár autóparkja szál-
lítási vezetőjének. A ’89-es decemberi
eseményeknek köszönhetően a régi munka-
társakkal közösen visszafoglaltuk a rádiót.
Így történhetett meg, hogy egy adott pillanat-
ban reggel 6-tól 9-ig a szállítási osztályon
dolgoztam, 9-11 között a Maros megyei
Megmentési Frontnál voltam, utána a rádió-
nál, ha kellett, késő estig. 1990. április 2-án
teljes munkaidőre visszamentem a rádióhoz,
ahol most is aktiválok.

– Mit szerkesztettél ’90 után?
– 1990 áprilisától szerkesztettem az Élő

történelem c. műsort, öt évig. Olyan embe-

reket szólaltattam meg, akik
politikai foglyok, börtönvisel-
tek, a rendszer által meghur-
colt értelmiségiek voltak.
Szerdánként délelőtt volt a Te-
refere, amit Borbély Melindá-
val szerkesztettünk. Ebben a
műsorban kapott helyet a Pa-
naszosok a mikrofon előtt,
ami igen kedvelt műsor volt.
Sokan fordultak észrevételeik-
kel, panaszaikkal a rádióhoz,
és sokuk problémája meg is
oldódott, hisz olyan meghí-
vottaink voltak, akik kulcspo-
zícióban dolgoztak. Továbbá a
Hitvilág, Igehirdetés, Gazdaé-
let, Agrárgazda  szintén na-
gyon hallgatott műsorok
voltak. 1990-től én hoztam be
a március 15-i ünnepi műso-
rokat vidékről a rádióba. Ké-
sőbb élő adásokat készítettem
Székelykeresztúrról, Petőfi és
Bem tábornok utolsó találko-
zásának színhelyéről. Következett a Vendég-
ségben, a Marosvásárhelyi Rádió élő adása,
amelyet 2020-ban is szerkesztettem, felváltva
Sármási-Bocskai Jánossal. Augusztus 13-án
pl. Nyárádszeredának, Tóth Sándor polgár-
mesternek és Szabó Árpád megyei tanácsos-
nak voltam a vendége. Rádiós pályám utolsó
„vendége” október elsején szólalt meg Tus-
nádról – Albert Tibor, aki 2004 óta polgár-
mester, polgármesterjelölt. Ezután a
Vendégségben c. rovatot Sármási-Bocskai
János egyedül fogja szerkeszteni.

– Említetted, hogy 1985. január 12-én
megszűntek a vidéki adók, de ti, akik ott dol-
goztatok, még bíztatok abban, hogy egyszer
ismét lehet hallani: Itt Marosvásárhely! Kö-
szöntjük a hallgatókat!

– Miután megszűnt az adás, mi, a volt rá-
dióskollégák minden év január 12-én össze-
ültünk valamelyik marosvásárhelyi
vendéglőben. Konyak mellett meséltünk, fel-
emlegettük a régi szép időket, amit a sarok-
ban ülő „nyakkendős úriember” vizsla
szemekkel figyelt…

– Mekkora a Marosvásárhelyi Rádió szó-
rásterülete, hány megye tartozik ide, hol jár-
tatok a 40 év alatt, esetleg hová nem jutott el
a szerkesztőség autója, bár minden szeglet-
ben történtek érdekes, fontos dolgok?

– A rádió szórásterülete a teljes Székely-
föld, Maros, Hargita és Kovászna megye, és
ide tartozik Brassó, Szeben és Beszterce-
Naszód megye is. Megpróbáltunk minden-
hova eljutni, de leggyakrabban a
Székelyföldet látogattuk.

– Mennyire foglalt egy rádiószerkesztő,
mennyire kell pontosnak lennie? 

– Annyira foglalt, amennyire szereti a
szakmáját. Ha kimozdulok a városból, min-
dig velem van a mikrofon, mert sohasem tud-

hatom, hol, milyen témával találkozom, amit
fel tudok használni műsoraimban, és azt rög-
zítem. Ha találok olyan témát, ami azonnal
fontos lehet a hallgatóknak, akkor mobiltele-
fonról bejelentkezem, és tájékoztatom a ked-
ves közönséget. Emiatt több pozitív
visszajelzést kaptam. Pontosságomról csak
annyit: azért vagyok híres e téren, mert a
mikrofon nem vár – akárcsak a vonat –, ha
eljön a pontos idő, az adásnak meg kell szó-
lalnia.

– Szerencsés embernek tartod magad?
– Úgy érzem, révbe jutottam, s azt kaptam

az életben, amit megérdemeltem.
– Szoktál valakiből vagy valamiből kiáb-

rándulni?
– Igen, szoktam. Lehet, hogy nem vagyok

eléggé toleráns. Megbocsátani tudok, de fe-
lejteni nem...

– Fiatal rádiós korodban még elkaptad a
Székely Színház és a Székely Népi Együttes
sikerkorszakát, hisz a ’60-as években renge-
teg anyagot kellett felvenni színházban, tánc-
és énekteremben Madaras Gáborral, Foga-
rassy Györggyel, Szabó Edittel, később Cseh
Judittal s még nagyon sok jeles marosvásár-
helyi kultúremberrel. Szép emlékeid vannak
erről?

– Hangtechnikus operatőrként valamennyi
színházi előadás, a Székely Népi Együttes, a
filharmónia hangfelvételeinél jelen voltam.
Testközelbe kerülhettem kultúránk nagyjai-
val, láttam, hogy mit jelent számukra a ha-
gyomány, a kultúra és a helytállás.

– Voltak, akikért rajongtak a rádióhallga-
tók, betelefonáltak, adásba kérték, s fordítva:
nem szerették?

– Én csak magamról beszélek… Elmesé-
lek egy történetet. Egyik utamon, valahol a
székelységben megálltam egy helyen, ahol

egy idősebb házaspár dolgo-
zott a szénában. Köszöntem:
Jó napot kívánok, hogy
megy a munka? De be sem
tudtam mutatkozni, a néni
máris rám kérdezett: Tóth
Bélához van szerencsénk?
Mert ismerjük a hangját a rá-
dióból... Ennél nagyobb elis-
merésre nincs szükség.

– Milyennek kell lennie a
jó rádiósnak, a hallgatók fi-
gyelmét lekötő adásnak? 

– Először is, a szakmát
szeretnie kell, aztán a többi
jön magától. A téma hozza a
sikereket.

– Mit ajánlasz a fiatalok-
nak, akik vagy hallgatják a
közszolgálati rádiót, vagy
nem, és a rádiósszakmában
készülnek lehorgonyozni? 

– A rádióriporterség elkö-
telezettséget követel. Nincs
szabadidő, sokszor nincs
család, mert menni kell,
helyt kell állni ott, ahol szük-
ség van ránk, ahol várnak. A
Marosvásárhelyi Rádió ér-
tünk van és rólunk szól.

– Tudom, hogy régi moto-
ros vagy, de megkérdem: el
szokott-e néha  kapni a mik-
rofonláz? 

– Valóban régi rádiós vagyok, és őszintén
bevallom, még most is izgulok, amikor bekö-
szönök a mikrofon előtt. De néhány szó után
elmúlik az izgalom, és normálisan folytatom
a beszélgetést. Amíg a stúdióban vezettem a
műsort, ahogy kigyúlt a piros égő, ami az
adás kezdetét jelezte, már el is múlt a lámpa-
lázam, és nyugodtan tudtam beszélni. Élő
adás közben volt olyan, hogy megszakadt az
adás, de miután helyreállt az összeköttetés,
elmondtam, hogy a technika ördöge ismét ve-
lünk volt, és folytattuk a műsort...

– Apropó, miért szereted az élő adást?
– Mert ez a rádiózásnak a csúcsa. Az el-

hangzott kérdésekre azonnali válaszok jön-
nek, nincs kozmetikázás, szépítés.
Egyszóval: ez az élet maga.

– A nemzet nagyjai közül kire vagy büszke,
hogy találkoztál és beszéltél vele?

– Hál’ istennek, nagyon sok jelentős sze-
mélyiséget szólaltattam meg a  mikrofon
előtt. Ezek közül néhányat megemlítek, akik
különös jelentőséggel bírnak. Először is Ko-
vács László, Magyarország külügyminisz-
tere, akivel Fehéregyházán egy március
15-i koszorúzáson találkoztam. Árkon-bok-
ron keresztül közelítettem meg, és máris
nyújtottam a mikrofont, és mondtam: Isten
hozta Erdélybe, Fehéregyházára! A bizton-
sági emberek már ugrottak felém, de a mi-
niszter úr leintette őket, és válaszolt a
kérdéseimre.

A hangfelvétel 3 perces volt. Mikor kimen-
tem a körből, az újságírók kérték, hogy 
játsszam le nekik az interjút, mert másnak
nem nyilatkozott. Ez számomra sikerélmény
volt. Aztán Erdő Péter bíboros, Magyaror-
szág érseke Gyulafehérváron, az 1000 éves
főegyházmegye ünnepségén szólalt meg a
mikrofonom előtt. Göncz Árpád, Magyaror-
szág elnöke az akkori román elnök, Emil
Constantinescu kíséretében látogatott Maros-
vásárhelyre. Végigkísértük Borbély Melindá-
val az itt-tartózkodása alatt, majd részt
vettem abban az újságíró-küldöttségben,
amely kikísérte a röptérre.

Mielőtt felszállt volna a gépre, mindenki-
vel kezet fogott. Jó utat kívántam az elnök
úrnak, s azt mondtam: „Találkozzunk még
Marosvásárhelyen!” Erre mosolyogva vála-
szolta: „Szívesen, de találkozzunk Rio de Ja-
neiróban!...” Meglepett a válasza, nem
tudtam mire vélni, nem is tettem be az
adásba, csak 10 év után tudtam meg, hogy ott
ismerte meg a feleségét, a száműzetés alatt.
Aztán Csoóri Sándor, a Magyarok Világszö-
vetsége elnöke ’90-ben, a gyertyás-könyves
tüntetés alkalmával szólalt meg a mikrofo-
nom előtt. De  Bálint Lajos gyulafehérvári
érsek is, Domokos Géza RMDSZ-elnök, Né-
meth Zsolt magyar országgyűlési képviselő,
Orbán Viktor kormányfő Tusványoson, és a
felsorolás nem teljes. Ezekre mind büszke va-
gyok, vagy inkább hálás, hogy megszólaltak
a  mikrofonom előtt.

– Mondj néhány szót a családról. 
– Családomról csak annyit: az első két há-

zasságomból három lányom van. A harmadik
feleségem – akivel, úgy érzem,  végre révbe
jutott az életem – hozott még két lányt, akiket
a magaménak tekintek. Egyiküktől van egy
unokám, s elmondhatom, mindenem megvan,
amire vágytam. Hálával tartozom Istennek
azért, amit adott az életben.

(Folytatás a 3. oldalról)
A mikrofon nem vár…

Victor Charreton: Őszi kertben
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A globálisan elterjedt koronavírus-
járványra való tekintettel a szervezők-
nek módosítaniuk kellett a 2020-as
biennálé szervezésén. A járványhelyzet
sajnálatos módon a G6 rendezvényei-
nek lebonyolítását is negatívan érin-
tette, ennek eredményeként idén
elmaradnak az előző években megszo-
kott kiállítás-megnyitók, a kísérőren-
dezvények és a díjátadó gála.

Virtuális térbe költözik a 6. Székelyföldi
Grafikai Biennálé kiállítás-megnyitója. Ez al-
kalommal az érdeklődők a G6 Facebook-olda-
lán (https://www.facebook.com/grafikaiszemle)
október 10-én 18 órától követhetik majd a
megnyitóra készült kisfilmet.

A grafikai biennálé azokat a szakmai ten-
denciákat hivatott bemutatni, amelyekre a kí-
sérletezés, a határok átlépése, az esztétikai
normák újraértelmezése vagy a korábbi hie-
rarchiák lebontása a jellemző. A G6 arra várt
válaszokat, hogy a különböző nemzetiségű és
kultúrkörhöz tartozó alkotók milyen válaszo-
kat adnak globalizációs, politikai, gazdasági
és egyéb társadalmi kérdésekre. Miként jele-
nítik meg közvetlen környezetük vagy saját
személyes létük problémáit művészetükben,
a kortárs művészi grafika nyelvén miként ér-
vényesülhet hagyomány és abszolút megúju-
lás. Idén közel 2100 pályamunka érkezett  65
ország 868 alkotójától. 

A G6 zsűrijét nemzetközileg elismert mű-
vészettörténészek és képzőművészek alkot-
ják: dr. Alice Andreea Iliescu, a kolozsvári

Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem
adjunktusa (RO), prof. dr. Erőss István, az
egri Eszterházy Károly Egyetem Vizuális
Művészeti Intézetének professzora (HU),
Sona Harutyunyan művészettörténész, a Kul-
turDialog Armenien Alapítvány elnöke, a Je-
reváni Nemzetközi Grafikai Biennálé
igazgatója (AM), dr. Marcin Bialas, a Katowi-
cei Szépművészeti Akadémia docense (PL),
Vécsi Nagy Zoltán mű-
vészettörténész, a sepsi-
szentgyörgyi EMŰK
vezetője (RO/HU),
Kónya Ábel, a Miskolci
Galéria igazgatója, a
Miskolci Grafikai Trien-
nálé kurátora (HU) és
Ferencz S. Apor képző-
művész, a G6 kurátora
(RO/HU).

A zsűri az idén 12
díjat ítélt oda a legszín-
vonalasabb munkák al-
kotóinak: a biennálé
fődíját, a Nagy Imre-
díjat, a Plugor Sándor-
díjat, a Nagy Pál-díjat, a
Baász Imre-díjat, Ma-
gyarország Főkonzulátu-
sának díját, az
Eszterházy Károly
Egyetem díját, a Partium
díjat a Partiumi Keresz-
tény Egyetem részéről, a

Magyar Képzőművészeti Egyetem díját, a
Zereda Művésztelep díját, a Pulzus Művész-
telep díját, valamint a Gyergyószárhegyi Mű-
vésztelep díját.

Szintén a biennálé Facebook-oldalán lehet
majd megtekinteni Jing Liu (CN), az 5. Szé-
kelyföldi Grafikai Biennálé fődíjasa MAS-
TERS című kiállításának virtuális megnyitóját
október 12-én 18 órától. A 6. Székelyföldi

Grafikai Biennálét Kurkó Árpád és a Bethlen
Gábor Alap támogatta. A biennálé katalógusá-
nak megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap
támogatta. Az esemény a Kovászna Megyei
Művelődési Központ, a Kovászna, Hargita és
Maros megyei tanács, az Erdélyi Művészeti
Központ, a Gyergyószárhegyi Kulturális és
Művészeti Központ, valamint a Maros Megyei
Múzeum közös szervezésében valósul meg.

Október 2-án, pénteken Gerhart 
Hauptmann A patkányok című darab-
jával kezdetét vette a Marosvásárhe-
lyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának októberi előadás-soro-
zata. A 2020-2021-es, 76. évad e hó-
napi produkcióinak időpontjait az
alábbiakban közöljük. 

Október 3., szombat, 19.30 óra – Gerhart
Hauptmann: A patkányok, berlini tragikomé-
dia, rendező: Zsótér Sándor. Kisterem. Az
előadást 14 éven felülieknek ajánlják. Idő-
tartama 2 óra 30 perc (szünet nélkül).

Október 5., hétfő, 19.30 óra – Olt Tamás:
Abszint. Derűs zuhanás sanzonokkal. Ren-
dező: Olt Tamás. Kisterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják. Időtartama 1 óra
25 perc (szünet nélkül).

Október 6., kedd, 19.30 óra – Olt Tamás:
Abszint.

Október 9., péntek, 19.00 óra – Méhes
György: Duplakanyar, vígjáték, rendező:
Gáspárik Attila, Nagyterem. Az előadást 12
éven felülieknek ajánlják. Időtartama 2 óra
(szünet nélkül).

Október 10., szombat, 11.00 óra – Méhes
György: Duplakanyar.

Október 11., vasárnap, 19.30 óra – Olt
Tamás: Abszint.

Október 17., szombat, 19.00 óra – Henrik
Ibsen: A nép ellensége, színmű, rendező: Ke-
resztes Attila, Nagyterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják.

Időtartama 2 óra (szünet nélkül).
Október 18., vasárnap, 17.00 óra – 

George Ştefan: Tündérország, kortárs
dráma, rendező: Keresztes&Blaga, nagy-
termi stúdiótér. Az előadást 14 éven felül-
ieknek ajánlják. Időtartama 1 óra 15 perc
(szünet nélkül).

Október 26., hétfő, 19.30 óra – F. M.
Dosztojevszkij – R. Crane: Karamazovok,
színmű, rendező: Albu István, Kisterem. Az
előadást 12 éven felülieknek ajánlják. Idő-
tartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).

Október 27., kedd, 19.30 óra – F. M.
Dosztojevszkij – R. Crane: Karamazovok.

Október 29., csütörtök, 19.00 óra – Geor-
ges Feydeau: A hülyéje, bohózat, rendező:
Sebestyén Aba, Nagyterem. Az előadást 14
éven felülieknek ajánlják. Időtartama: 2 óra
20 perc (szünet nélkül).

Október 30., péntek, 19.00 óra – Georges
Feydeau: A hülyéje.

A hatályban lévő járványügyi rendelet ér-
telmében az előadásokat szünet nélkül 
játsszák. A járvány terjedésének megféke-
zése érdekében a nézők az előadások teljes
ideje alatt kötelesek maszkot viselni, illetve
csak a kijelölt székeket foglalhatják el, be-
tartva az előírt távolságot. Az előadásokra ér-
vényesek a tavalyi évad mecénás- és
szabadbérletei, előzetes helyfoglalással.

Jegyek és bérletek válthatók a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház nagytermi jegy-
pénztáránál (nyitvatartás hétfőtől péntekig
12.00-18.00 óra között, tel. 0365-806-865),
a helyszínen előadás előtt egy órával, vala-
mint online, a www.biletmaster.ro honlapon.
A színház Kultúrpalotában működő jegyiro-
dája zárva tart – olvashatjuk a Tompa Miklós
Társulat közleményében. (Knb.)

A Tompa Miklós Társulat 
októberi műsorrendje

Virtuális megnyitó a G6 6. Székelyföldi Grafikai Biennálén

Abszint

A patkányok Fotó: Bereczky Sándor



ADÁSVÉTEL

AJÁNDÉKOZOK két kiscicát. Tel.
0770-546-075. (9056-I)

LAKÁS

VESZEK egy 2 szobás és egy 3 szo-
bás, I. osztályú lakást a Tudor vagy a
Kövesdomb környékén. Tel. 0745-
625-362. (8999-I)

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás a
Măgurei utcában, vagy csere is érdekel
egy garzonnal. Tel. 0745-996-819. (9030)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Gábor Szabolcs-Attila
névre szóló egyetemi ellenőrzőm.
Semmisnek nyilvánítom. (9067)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat. Tel.
0265/218-321, 0744-121-714, 0766-
214-586. (8974)

IDŐS HÖLGY mellé segítőt keresünk
ottlakással, Marosvásárhelyen. Tel.
0756-044-022. (-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú szívvel emlékezünk az
iszlói születésű RÉTHI 
BENEDEKRE, aki október 4-én 24
éve hagyott itt örökre. Nyugodjon
békében! Felesége, négy gyer-
meke, veje és két unokája. (9013)

Egy gyertya most érted égjen, ki
fent laksz már a magas égben, a
Jóisten őrködjön lelked felett fent
az égi világosságban.
Fájó szívvel emlékezem október
3-án testvéremre, KOVÁCS
BERTA-ILONÁRA, aki 3 éve ha-
gyott itt minket. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes!
Kegyelettel emlékezünk rá: test-
vére, Anikó, Tibi, Böske, Csabi.
(9051)

Szomorúan emlékezünk október
4-én MENTŐ ZSÓFIÁRA halálá-
nak második évfordulóján, vala-
mint férjére, SZALÓ LAJOSRA,
akinek december 22-én  van ha-
lála első évfordulója. A Jóisten
nyugtassa őket békében! Bána-
tos szeretteik. (9068-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki
mindazoknak, akik a drága
DEMETER GYŐZŐ temetésén
részt vettek és osztoztak
bánatunkban. Gyászoló szerettei.
(9069-I)

Lőgyakorlat éles 
lőszerrel a maros-

szentgyörgyi lőtéren
Azoktóber5–9.közötti idő-

szakban6és23óraközöttama-
rosszentgyörgyi lőtéren lőgya-
korlatottartanak,amikoriséles
lőszert használnak a honvé-
delmi, közrendi és nemzetbiz-
tonságirendszerintézményeinek
Marosmegyeiegységei.
Felkérjükatérséglakosságát,

hogyilyenkörülményekközött
kerülje el a lőtér környékét,
mertfennállatestisérülésvagy
akárazelhalálozásveszélye.El-
lenkező esetben a honvédelmi
minisztériumnemvállalsemmi-
lyenfelelősséget.
A2020.10.02-i494-esszámúát-

iratkivonata,kibocsátó:marosvá-
sárhelyi01010-eskatonaiegység

Sürgősségiesetekértfelelős
önkéntesszolgálat,

Marosvásárhely
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FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

- gyermekeknek - 0265/210-177
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

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

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

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625

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

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0758-047-604
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola      - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

KOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro
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