
A konszolidált költségvetés be-
vételei 29,941 milliárd lejjel, a ki-
adások 32,591 milliárd lejjel 
nőnek, az államháztartás hiánya 
pedig 2,649 milliárd lejjel lesz na-
gyobb a költségvetés-kiigazítás 
csütörtökön közzétett tervezete 
szerint. 

A tervezet szerint az állami költ-
ségvetés bevételei 21,493 milliárd 
lejjel, a kiadások pedig 26,447 
milliárd lejjel emelkednek. 

A bevételek növekedéséhez 
főleg a profitadóból, más adókból 
és illetékekből, a héából és a jöve-
déki adóból származó bevételek 
járulnak hozzá, míg a kiadási olda-
lon a személyi költségek, a javak-
kal és szolgáltatásokkal járó 
költségek és a kamatköltségek 
nőnek a legnagyobb mértékben. 

A tervezet szerint a társadalom-
biztosítások költségvetését lefa-
ragják 535,163 millió lejjel, míg a 
munkanélküliségi biztosítások 
költségvetését 418,685 millió lej-
jel növelik. 

A pénzügyminisztérium büdzsé- 

jét 9,330 milliárd lejjel, a munka-
ügyi minisztériumét 5,25 milliárd 
lejjel, az európai beruházások és 
projektek minisztériumáét 2,719 
milliárd lejjel növelik, az egész-
ségügyi minisztérium költségveté-
sét 2,642 milliárd lejjel, az 
energiaügyi minisztériumét 2,482 
milliárd lejjel, a szállításügyi tár-
cáét 2 milliárd lejjel toldják meg. 
Az igazságügyi minisztérium 
864,4 millió lejt, a mezőgazdasági 
tárca 716,3 millió lejt, a fejlesztési 
tárca 649,2 millió lejt, a vállalko-
zásokért és idegenforgalomért fe-
lelős minisztérium 648,3 millió 
lejt, az oktatási tárca 57 millió lejt 
kap pluszban a tervezet szerint. 

Ezzel szemben a belügyminisz-
térium költségvetése csökken 
559,3 millió lejjel, a környezetvé-
delmi minisztériumé 434,4 millió 
lejjel, a művelődési tárcáé pedig 
275 millió lejjel. A Különleges 
Távközlési Szolgálatnak (STS) 
151 millió lejjel kevesebből kell 
gazdálkodnia idén – írja elő a ter-
vezet. (Agerpres) 

Sikerült elzárni a vízbefakadás helyét a parajdi sóbányában, 
így néhány napon belül elképzelhető az újranyitás – adta 
hírül az Agerpres hírügynökség. Valóban vannak előrelé-
pések, de nem mindenki ennyire derűlátó. 

A hírt Seprődi Zoltán igazgató kijelentéseire alapozva közölte a sajtó. 
Megkeresésünkre Sebestyén József műszaki igazgató valamivel óvato-
sabban nyilatkozott, bár a kijelentésnek megvan a valóságalapja. A két 
héttel ezelőtti víz- és iszapbefakadás helyét az elmúlt napokban elszige-
telték, öt méter hosszan betonnal erősítették meg az alagút falát, körül-

zárták a válságos szakaszt. Ezt követné egy másik szakasz betonozása, 
és ezután meg lehet nyitni a bányát, viszont még nem tudni, hogy erre 
mikor kerülhet sor. Különbözőek az álláspontok arról, hogy szükséges-
e a másik szakaszon is beavatkozni, de a műszaki igazgató személyes 
véleménye szerint egy újabb ötméteres részen is védőköpenyt kellene 
húzni az alagútra, hiszen a víz mindig utat keres magának, és el kellene 
kerülni, hogy az első szakasz mögött (azaz a bányába befelé haladva – 
szerző megjegyzése) ismét kitörjön. Sebestyén József úgy véli, folytatni 
fogják a munkát, a terep és az anyagok elő vannak készítve, az alagút ol-
dala ki van marva a szükséges vastagságban, csak betonozni kell. Ez még 
néhány napot igénybe vesz.  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Augusztusban akár 200 ezer látogató is megfordult volna a bányában – jókora bevételkiesést jelent a bezárása      Fotó: salinapraid.ro 

Ma kezdődik 
a Szféra művészeti 
műhely és fesztivál 
Szinte kultikus státuszra tett szert a 
Szféra Marosvásárhelyen, és nem 
csak. A művészeti műhely és fesztivál 
a kortárs, alternatív művészetekben 
alkotókat és a művészetkedvelőket 
igyekszik összehozni egy kis, de igen-
csak hangulatos térben két nap ere-
jéig.  
____________2. 
Elképesztő hely-
szín a művészet-
történész számára 
Budapesten születtem, a szüleim er-
délyiek. Gyerekkoromban sokat jöt-
tünk ide. Ez nagyon meghatározó volt 
számomra, az egyetemen Kós Károly-
ból írtam a szakdolgozatom. A dolgo-
zathoz volt egy nagy kutatásom.  
____________3. 
Ugyanaz, 
és mégis más 
Ami érték, az mindenütt az, de a hely, 
az idő, a körülmények függvényében 
változnak a hangsúlyok és hangulatok, 
az értékelési szempontok és még sok 
egyéb. A kiállításokkal is ez történik, 
ahány kiállítótérben látjuk ugyanazt a 
műegyüttest, annyiféleképp árnyalód-
nak, telítődnek benyomásaink.  
____________4. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 
FÉLÁRON! 

A vízbefakadás helyét elzárták 

Még mindig zárva a sóbánya 
 

Tovább növekedhet 
az államháztartási hiány



Szinte kultikus státuszra tett 
szert a Szféra Marosvásárhelyen, 
és nem csak. A művészeti műhely 
és fesztivál a kortárs, alternatív 
művészetekben alkotókat és a mű-
vészetkedvelőket igyekszik össze-
hozni egy kis, de igencsak 
hangulatos térben két nap erejéig. 
A ma kezdődő, nyolcadik alkalom-
mal sorra kerülő fesztivál egyik jel-
legzetessége, hogy összművészeti 
voltán túl Marosvásárhely ismert, 
de romos épületeiben zajlik, az ér-
tékes, ám romos környezet és a 
résztvevők, valamint a kiállított, le-
vetített alkotások fiatalos rezgése, 
energiája érdekes és egyedi kont-
rasztot eredményez, amely mellé 
minden évben szépszámú részt-
vevő, családias, gyerekbarát han-
gulat és esténként igazi 
buliatmoszféra társult. 

A Szférának helyt adott az akkor 
még romos Aranykakas udvara, pár 
éve a Baross Gábor (Horea) utcai 
volt 4-es, korábban zsidó iskola 
udvarán és termeiben került meg-
szervezésre, itt lesz az idén is, utol-
jára – jövőre ismét költözik a 
fesztivál, amely az idén is gazdag 
programtervvel várja a látogatókat 
augusztus 13-án, szombaton és 14-
én, vasárnap. A programtervet az 
alábbiakban olvashatják. 

Augusztus 13., szombat. Kiál-
lítások. 11.00–21.00 óra – Pataki 
Réka: Resonance 2019, Flight 
2019. Vajna Gábor – Abstract  
wooden wall decor, and more. Bra-
govski és Comunitatea 156. Gabri-
ela Nicolae – Performance (|, ||, |||, 
|V). Giuvlipen Színházi Társulat: 
Az ellenállás egy lány, aki megvál-
toztatja a világot (Rezistenţa este o 
fată care schimbă lumea), Mihaela 
Drăgan. Giuvlipen Színházi Társu-
lat: The Future is a Safe Place  
Hidden in My Braids (A jövő egy 
biztonságos hely, elrejtve a fonott 
hajamban), Mihaela Drăgan. – 
Csak lélegezz – Kürti Andrea il-
lusztrációs kiállítása. Válogatás a 
Gutenberg Kiadónál megjelent, 
László Noémi – Kürti Andrea: Da-
rázsolás című kötet illusztrációiból. 

Filmvetítések. 11:00–16:00 – 
Vetítés a Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem hallgatóinak munká-
iból: 16:00–17:00 – Nussbaum 
95736 (2017), dokumentumfilm, 
rendezte Csibi László. 17:00–
21:00 – MEDIAWAVE – a so-
mogyfajszi alkotótáborban készült 
munkákból. 21:00–22:00 – Nuss-
baum 95736 (2017), dokumentum-
film, rendezte Csibi László. 

Egyéb események. 11:00–13:00 
– Szféra Kids Molnár Krisztinával. 
11:00–17:00 – Festő-díszítő 
workshop felnőtteknek, by Kaman-

dalu Art&Craft. 12:00–13:30 – Old 
style dj vinyl session with Dr. Jere-
miás István. 14.00 – Csendsötét. 
Oproiu Nicolette egyéni előadása 
Kiss Tibor Noé Beláthatatlan táj 
című kötete alapján. 17:30 – Séta a 
Szféra körül. Városnézés Orbán 
János művészettörténésszel. 

Koncertek. 15.00 – Csodás Lé-
nyek. 16.30 – Stonecrops. 18.30 – 
Flow.Strings & Parsecproject. 
20.00 – ZO & YardieFlo (Basska). 

Augusztus 14., vasárnap. Kiál-
lítások és filmvetítések: ugyanaz, 
ugyanazon időpontokban, mint 
szombaton. 

Egyéb események. 11:00–13:00 
– Szféra Kids Molnár Krisztinával. 
12:00–14:30 – Személyiségfej-
lesztő workshop by OWPN ACA-
DEMY. 12.00–15.00 – A Status 
Quo Ante Zsinagóga és a múzeum 
látogatása. 14.00 – A háború nem 
asszonyi dolog – Szvetlana Alek-
szijevics könyve alapján rendezte 
Anda Drăgan. 

Koncertek: 15.00 – Mixed Fee-
lings Collective. 16.30 – Niko G x 
Kali. 18.30 – Baló Sámuel Trió. 
20.30 – Fran Palermo. 

A Vox Novum Egyesület által 
szervezett Szféra kortárs művészeti 
fesztiválra a belépés ingyenes, a 
szemléről mi is tudósítani fogunk. 

Ma IPOLY, holnap MARCELL 
napja. 
MARCELL: latin eredetű, a Mar-
cellus családnévből származik, ez 
pedig a Marcus becézőjéből.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. augusztus 12.

1 EUR 4,8909
1 USD 4,7450

100 HUF 1,2438
1 g ARANY 272,6466

 

IDŐJÁRÁS 
Felhőátvonulások 
Hőmérséklet: 
max. 28 0C 
min.  13 0C

Fotó: Nagy Tibor

13., szombat 
A Nap kel  

6 óra 18 perckor,  
lenyugszik  

20 óra 36 perckor.  
Az év 225. napja,  

hátravan 140 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Ma kezdődik 
a Szféra művészeti műhely és fesztivál 

Kérdésünkre a szakember meg-
erősítette: a vízszivárgást nem sike-
rült megállítani, de ellenőrzés alá 
vonták, gyűjtőtartályokba vezetik, 
ahonnan szivattyúkkal távolítják el. 
Ilyen helyzet több is van a bánya 
belsejében, tehát a vízszivárgás ön-
magában nem jelent gondot, ha el-
lenőrzött, és a vizet eltávolítják. A 
két hete történt befakadás is csupán 
azért okozott problémát, mert 
„rossz helyen”, a lejárati alagútban 
történt. Teljesen megállítani csak 
akkor lehet a szivárgást, ha egy má-
sodik szakaszon is megerősítik az 
alagutat, ezt követően pedig a repe-
désekbe cementes folyadékot pré-
selnek, ami az alagúttól mintegy 
tíz-húsz méterre eltávolítja, kiszo-
rítja a vizet. „Ez lesz majd a végső 
megoldás” – mutatott rá a szakem-
ber, viszont nem bocsátkozott becs-
lésekbe, hogy napokig vagy akár 
egy-két hétig tart ezt a lépést meg-
tenni. 

A befakadás után a bányát biz-
tonsági okokból azonnal bezárták, 
azóta a kezelőbázis nem látogat-
ható. Ez jelentős, naponta akár 100 
ezer lejre rúgó bevételkiesést okoz 
a bányavállalatnak, főleg az au-
gusztusi csúcsidőben. Seprődi Zol-

tán igazgató szerint normális körül-
mények között augusztusban 200 
ezer látogató is megfordult a bányá-
ban, voltak olyan napok, amikor 
hat-hétezren mentek le. Az igazgató 
szerint az emberek biztonsága a leg-
fontosabb, ezért zárták le a bánya-
lejáratot a július 23-án történt 
befakadás után. A vállalat vezetője 
arra kéri az érdeklődőket, hogy kö-
vessék a vállalat honlapját és közös-
ségi oldalát, ahol majd közlik a 
várható nyitási időpontot. 

Parajd legfőbb turisztikai látvá-
nyosságának bezárása nemcsak a 
vállalatot, hanem az egész helyi 
vendéglátóipart, illetve a kapcso-
lódó szolgáltatókat is érzékenyen 
érintette. A szálláshelyek tulajdono-
sai szerint már múlt héten érezhető 
volt a foglalások és a turisták szá-
mának csökkenése, ezért több szol-
gáltató közösen lépett, hogy a 
turisták figyelmét felhívja: Parajdon 
és környékén számos egyéb érdekes 
és értékes látnivaló van, kezdve a 
helyi, de az egész Sóvidékre jel-
lemző sókanyonoktól a sós fürdő-
kig, strandokig, tehát a turistáknak 
nem feltétlenül szükséges vissza-
mondaniuk a tervezett vagy tényle-
ges szállásfoglalásaikat arra az 
időszakra, amíg a bánya nem láto-
gatható.  

Baricz Lajos 

Szent Fiához ment 
 
Szűz Máriáról szóljon most az ének, 
ki a mai napon szent Fiához ment, 
örök időkre dísze lett az égnek, 
kegyelemmel teljes, minden bűntől ment. 
 
Szűz Máriát az Isten választotta, 
hogy majd szent Fiának anyjává legyen, 
hozzá még világra is hozta, 
hogy ezzel Atyjának kedvére tegyen. 
 
Egész életében Fia mellett volt, 
de mélyen hallgatott, nagyon ritkán szólt, 
illő, az égben is mellette legyen, 
 
amiként jelen volt fent a szent hegyen; 
Mária, anyánk, imádkozzál értünk, 
hogy majd nekünk is égben legyen részünk. 
 

2022. augusztus 8. 

Még mindig zárva a sóbánya 
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(Folytatás az 1. oldalról)

Kaáli Nagy Botond



– Először itt, Gernyeszegen? 
– Gernyeszegen igen, de sok szál köt Er-

délyhez. Budapesten születtem, a szüleim er-
délyiek. Gyerekkoromban sokat jöttünk ide. 
Ez nagyon meghatározó volt számomra, az 
egyetemen Kós Károlyból írtam a szakdolgo-
zatom. A dolgozathoz volt egy nagy kutatá-
som. Károly bácsi adott egy hosszú listát 
arról, hogy miket tervezett be. Annak egy jó 
része nem készült el, de ez csak akkor derült 
ki, amikor elmentünk az illető falvakba. Ez a 

nyolcvanas évek elején volt. Az egyetem után 
a Magyar Nemzeti Galériába kerültem, a kor-
társ gyűjteményhez osztottak be, így elve-
szett az a szál, ami a századforduló 
művészetéhez kötött. Előtte sokat foglalkoz-
tam a Gödöllői Művészteleppel, ezért a ma-
rosvásárhelyi helyszín is fontos volt nekem. 
Akkortól viszont az életemet a kortárs ma-
gyar művészet határozta meg.  

– Izgalmas terület. 
– Persze. Az ember kijön az egyetemről, és 

jóformán azt sem tudja, hogy különböztessen 
meg egy rézkarcot egy másmilyen grafikától, 

az tehát nagyon jó iskola volt számomra. Rá-
adásul volt egy régebbi kollégám, Bolgár 
Kálmán, akitől nagyon sokat tanultam. 1980-
ban meghalt Kondor Béla, ott volt a hagya-
téka a Nemzeti Galériában, és erre a 
kollégámra bízták, hogy dolgozza azt föl, le-
gyen egy nagy kiállítás is és egy Kondor- 
ouevre-katalógus belőle. Bolgár rendkívüli 
tudású valaki volt, sajnos Aczél totál tönkre-
tette, alkoholista lett. Mire én megismertem, 
már semmire nem volt képes. Talán úgy tet-
tek oda, hogy Kati majd segít neki. A segít-
ségből aztán életem egyik legnagyobb 
munkája született, nyilván kettőnk nevén fu-
tott, de gyakorlatilag a nagyját én csináltam, 
négy évig dolgoztam az anyagon. ’84-ben 
volt egy nagy Kondor Béla-életműkiállítás és 
egy katalógus, amely a mai napig etalon. 
Nem csak azok a művek kerültek bele, ame-
lyek a hagyatékban maradtak, és az állam 
megvásárolta, a magángyűjtőket is próbáltam 
föltérképezni. Valószínűleg ennek volt kö-
szönhető, hogy utána, amikor ennek vége lett, 
és ott álltam feladat nélkül, mert nem akartak 
kortárs kiállításokat rendezni, én meg úgy 
éreztem, tele vagyok energiával, egy nagy 
fordulat következett az életemben. Sára Sán-
dor elindította a Duna Televíziót, és az volt a 
fixa ideája, hogy neki szakemberek kellenek, 
nem profi tévések. Lett külön dzsesszműsor, 
külön irodalmi műsor, művészeti adás… 
Supka Magdolna, aki nagyon jó barátja volt 
Sára Sándornak, engem ajánlott fiatal művé-
szettörténészként, hátha van kedvem ilyes-
mibe belevágni. Én meg otthagytam a 
Nemzeti Galériát. Kemény döntés volt, az ak-
kori igazgató, Bereczky Loránd rám is kér-
dezett, jól meggondoltam-e ezt, hiszen amit 

otthagyok, egy nyugdíjasállás az ország első 
múzeumában. Hat évet töltöttem a Duna Té-
vénél. 

– Nem bánta meg? 
– Nem, de utána egy picit nehéz volt. Ami-

kor Sára elment, ott nagyon megváltozott 
minden. Már nem kulturális televízió vol-
tunk, hanem hírtévé. Egymás után szűntek 
meg a jó műsorok, az enyém is. Eljöttem, de 
igazából a Jóistenke egy kicsit mindig a mar-
kában hordott. Amikor már lehetett tudni, 
hogy itt valamilyen bajok lesznek, Keserü 
Katalin megkapta az Ernst Múzeumot, ahhoz 
volt csatolva a Dorottya Galéria, és Kati rám 
kérdezett, mennék-e a Dorottya Galériához. 
Egypár évig aztán ott szerveztem a kiállítá-
sokat. Szerencsém is volt, de szerintem ben-
nem mindig két irány működött. Az egyik 
vágy: embereket tanítani. Nagyon szerettem 
tárlatot vezetni, olyanokat beavatni a művé-
szetbe, akiknek nincs sok közük hozzá. Kiál-
lításokat csináltam a Duna TV épületében, és 
a legaranyosabbak a biztonsági őrök voltak, 
akik reggel azzal fogadtak, hogy mondd már, 
mi ez itt, s a magyarázat után kijelentették, 
hogy most már egész másként látják az egé-
szet! Ez nagy öröm volt számomra. És az is, 
hogy még a hírtelevíziós, műholdas csatornák 
előtt a világ minden részéből jöttek visszajel-
zésként a levelek az én műsoromra is. Miután 
megjelent az RTL Klub, nagyon megcsappant 
a Duna nézettsége. Majdnem minden máso-
dik, harmadik műsoromban volt erdélyi 
blokk. Mentünk a Felvidékre, Kárpátaljára is, 
ritkábban Nyugat-Európába. Mű-terem-tés 
volt a címe, hat év alatt 45 percről csökkent 
le 20 percre, de csináltunk filmeket is, amiket 

SZERKESZTETTE: 
NAGY MIKLÓS KUND 

1548. sz., 2022. augusztus 13.

Nagy Miklós Kund 
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ELMENŐBEN  
 
Itt állasz végül egymagad.  
Sután s kissé már elmenőben  
Tapogatózol, hontalan,  
A sós és üres levegőben.  
 
Ha igazad volt – odavan.  
Ami lehetett volna – nem lett.  
Másokra költötted magad,  
Holott már magadra sem tellett.  
 
Másokra költötted magad.  
Kis életed ezerfelé folyt.  
Hiába bánt, hogy elfogyott,  
S hiába kérded, hogy miért volt.  
 
Azért te mégse búslakodj:  
Rámentek így még sokan mások.  
 
Reméld, ha még remélheted:  
Minél kutyább az életed,  
Annál könnyebb lesz távozásod.  
(1961) 
 

* 30 éve, 1992. augusztus 23-án hunyt el a költő 

(Folytatás az 5. oldalon)

Sipos Gaudi Tünde grafikája



Ami érték, az mindenütt az, de a 
hely, az idő, a körülmények függvé-
nyében változnak a hangsúlyok és 
hangulatok, az értékelési szempon-
tok és még sok egyéb. A kiállítások-
kal is ez történik, ahány 
kiállítótérben látjuk ugyanazt a mű-
együttest, annyiféleképp árnyalód-
nak, telítődnek benyomásaink. 
Legfrissebb példa rá a 7. atyhai kép-
zőművészeti kiállítás, amely a Jel 
jegyében várta az érdeklődőket öt 
héten át. Nem hiába, az aránylag 
rövid idő alatt sokan utaztak fel  
Atyhába, 410 látogatója volt a Ka-
kasülő Galériának Vinczeffy Lász-
lóék portáján. A június 25. – július 
31. között látogatott tárlatról részle-
tesen írtunk már lapunkban, de a 
folytatás is figyelmet érdemel. A 14 
kiállító – a Művészek Atyhai Társa-
ságának alkotói: Berze Imre, Bocs-
kay Vince, Kuti Botond, Kuti 
Dénes, Sánta Csaba, Vargha Mihály, 
Vinczeffy László és meghívottjaik: 
Bíró Gábor, Căbuz Annamária, 
Csíky Szabó Ágnes, Lakatos Gabri-
ella, Makkai István, Sárpátki Zoltán, 
Sipos Gaudi Tünde – Szovátán is 
bemutatkozott. Tárlatuk augusztus 
4-én nyílt meg a Kusztos Endre Em-

lékház képzőművészeti galériájában, iga-
zodva a korábban kirajzolódó szokásrendhez, 
hogy az atyhai nyitóeseményt a szovátai kö-
veti. A koronavírus-járvány okozta kényszer-
szünet nyilván a fürdőváros kulturális életére 
is negatívan hatott, a városvezetés, a helyi 
közművelődés éltetői minden jó kezdemé-
nyezést igyekeznek feléleszteni, a városlakó-
kat színvonalas rendezvényekkel kárpótolni. 
Ilyen ez a Bocskay Vince, Vinczeffy László 
rendezte kiállítás is, amelynek az emlékház 
igazán méltó vendéglátója. Népes közönség 
gyűlt össze, majdnem minden korosztály 
képviselői ott voltak a négy esztendeje fel-
avatott létesítményben, amely jól tükrözi az 
életminőséget emelő elképzeléseket és intéz-

kedéseket, melyeket a megjelenteket kö-
szöntő polgármester, Fülöp László Zsolt is 
felvázolt.  

A karanténos időszak természetesen az al-
kotókban is mély nyomot hagyott, a zaklatott, 
mindenféle veszélytől terhelt kor, amelyben 
élünk, az ő közérzetüket, életérzéseiket is 
megviselte, kiállításuk is erre vall – hangsú-
lyozta a tárlatot méltató Nagy Miklós Kund 
művészeti író. A Jel, a jelhagyás, amely a 
mostani tárlat hívószava, központi gondolata 
volt, ugyancsak e válság szabdalta periódus 
korlátai közé szorult, a bemutatott válogatás, 
a látvány azonban mit sem veszített megszo-
kott változatosságából, gondolati, vizuális ér-
tékeiből. Markáns, erőteljes 
alkotóegyéniségek a kiállítók, határozott mű-
vészi krédó vezeti őket saját útjukon. Időseb-

bekre, fiatalokra ez egyaránt vonatkozik, mű-
faji, konceptuális, stiláris törekvésektől füg-
getlenül. Ezt most nem részletezzük, azt 
viszont, amit írásunk címébe emeltünk, érde-
mes körvonalazni: ugyanazok a művek látha-
tók Szovátán is, mint Atyhában, és mégis 
mintha új tárlaton nézelődnénk. És bizonyára 
egy következő helyszínen is feltűnik majd ez 
a megkülönböztető, szubjektív sajátosság. 
Ott fenn, a hegyi falu magasában a csűrből 
kialakított Kakasülő és Homloktörő galéria 
három szintjén, a fény-árnyék szabdalta zeg-
zugokban a fantázia titokzónáiba röpítik a 
nézőt a kiállított alkotások. Az impozáns szo-
vátai emlékház hófehér falú, négyzetes kiál-
lítótermében körbeveszi a szemlélődőket a 

teljes anyag, mind a huszonöt, jól megvilágí-
tott munka. Sugárzó erőterük együttes ha-
tással árad a tartóoszlopok közt ide-oda 
sétálgató jelenlevőkre. Egyik hangulat is, 
másik is megkapó. Kíváncsian várjuk, mit 
tapasztalhatunk a tárlat egy következő szín-
helyén. És azt is, milyen zenei csemege tár-
sul majd a festményekhez, szobrokhoz, 
grafikákhoz, textilművekhez. Itt magától 
adódott a zongorajáték, hiszen ott áll közé-
pen Kusztos Endréné Szabó Piroska zene-
tanárnő egykori zongorája. Bakó Tihamér 
ihletett improvizációval szólaltatta meg. 
Hasonlóan kiérdemelte a nagy tapsot Samu 
Imola népdalénekes is. De a tartós élmény 
a képzőművészeknek köszönhető. Érdemes 
a tárlatukra többször is ellátogatni. 
(N.M.K.) Kuti Dénes festménye
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Ugyanaz, és mégis más 
Szovátán az atyhai Jel kiállítás 

Erdély ég és föld között –  
Amilyennek Gonda Zoltán láttatja 

Táncosok lebegnek a színesen domborodó Mezőség felett. Felhőbe öltözött 
tündéri lányok olvadnak az ég kékjébe, vidáman libeg a szoknyájuk. Egy ló is 
beáll a körforgásba. Nyári színekben pompázik alattuk a határ. Mint óriási haj-
fonat terül szét a megdolgozott földek tarka szőttese. Bő termést ígérőn hullám-
zik alant a „holt tenger”. De kinek jut most eszébe a tájhoz társított búsongó 
metafora? Életörömöt sugall a festői látomás. Hegedűs nincs a háztetőn. Ház 
sincs a festményen. Persze nem is chagalli a vízió. De bőven van benne szürre-
alitás. Nem vityebszki, erdélyi. Gonda Zoltán debreceni festőművész vetítette 
így elénk mezőmadarasi álomképeinek egyikét három évvel ezelőtt. A sokoldalú 
alkotó, aki hosszú időn át a grafikában remekelt, több mint két évtizede rend-
szeresen jár Erdélybe, több itteni alkotótábor népszerű törzsvendége. A Székely-
Mezőség, Nagypetri, Zsobok, Felsőbánya, Bálványos kiapadhatatlanul kínálja 
az élményeket, amelyeket saját énje szűrőjén átlényegítve, a maga belső arcu-
latára hasonítva, élénk érzelmi világához igazítva Gonda Zoltán-osít és tesz 
egyedivé, némiképp valóságfölöttivé. Ennek köszönhetően képein gyakran me-
sebeliek a házak, bizarr köntöst öltenek a falvak, jelképhordozókká válnak hét-
köznapi emberek, szimbólummá nemesednek állatok, révületet keltenek 
természeti és életjelenségek. És mindezeken erőteljesen átüt a művész markáns 
egyénisége, láttatóképessége, vitalitása, spontaneitása. Bármerre állít ki, a nézők 
hamar ráhangolódnak Gonda Zoltán realitásba ágyazott, mégis mitikus, érzelmi 
indíttatását sem titkoló, emberséggel telített világára.  

Marosvásárhelyen is találkozhattunk néhány festményével, amikor a Maros 
Mezőségi Művésztelep résztvevőinek közös kiállításait rendezték meg. Gonda 
Zoltán most egyéni tárlaton mutatkozik be a Bernády Házban augusztus 18-án, 
csütörtökön 18 órakor. Kiállításának címe: Második otthonom. A megnyitón kö-
szöntőt mond Czirjék Lajos, a társrendező Maros Mezőségi Művésztelep veze-
tője, méltató Nagy Miklós Kund művészeti író.  

Az esemény méltatói (jobbról): Fülöp László Zsolt, Bocskay Vince, Vinczeffy László, Nagy Miklós Kund,  
Sánta Csaba



azóta is sokszor vetítenek. Erdélyben például 
a Jakobovits Miklós-filmet készítettem. Azt 
Márta is nagyon szereti. A havi magazin mel-
lett irdatlan munka volt ilyen portréfilmeket 
készíteni. 

– Az utána következő kurátori munkájá-
ban ezt a tapasztalatot is hasznosíthatta. 

– Abban is volt egy tanulási folyamat, sok 
mindent láthattam a világban az utazásaim 
során. Nagyon szerettem azt a periódust is, 
amikor folyamatosan pörögtek a kiállítások. 
Most a két fő törekvési irányom valahogy 
együtt van. Írok, szerkesztek, kutatok, kiállí-
tásokat is rendezek. Volt még nyolc olyan 
évem is, amikor tanítottam az egri egyete-
men. Az lelkileg kielégített, de már képtelen-
ség volt annyi mindent végezni. 

– A mozgékonyságát mégsem adta fel, 
noha bőven elég lenne annyi munka, 
amennyi a nagy igényű művészeti kiadvá-
nyok megjelentetéséhez szükséges. Soro-
zatnak is tekinthetjük azt, ami a nevéhez 
fűződik.  

– Ez úgy indult, hogy tizenkét éve Debre-
cenben megalakult a MODEM. Az a mai 
napig különleges megvalósítás. Egy három-
szintes, hatalmas épület, és minden, ami vele 
jár. Tudták, hogy oda valami illő kellene. 
Adott volt a városban Magyarország legna-
gyobb magángyűjteménye, ebből egy letétet 
kértek a MODEM számára. Tíz évig csináltak 
belőle kiállításokat, de a végén cserében föl 
kellett volna mutatni az úgynevezett gyűjte-
ményi köteteket. Ez viszont hiányzott. Az 
ügyvéd úr, a tulajdonos Antal Péter joggal hi-
ányolta a kiadványokat. Ha nincs könyv, visz-
szamenőleg kérhette volna a művek bérleti 
díját. A városnak lépnie kellett, és felmerült, 
hívják vissza Nagy T. Katalint, aki egyszer 
már benne volt ebben a munkában. Felkértek 
rá, elvállaltam, és minden más munkámat szü-
neteltetnem kellett. Két ilyen kötet van, az 
első a Szentendrei Iskola, a második egy szé-
lesebb művészkör bemutatása, a most készülő 
pedig elsősorban az alföldi művészek mun-
kásságáról szól, abban van Nagy István mű-
vészete. A gyűjtő pedig újabb ilyen terveiről 
tárgyal a várossal. Még három hasonló kötetet 
szeretne. Nem tudom, bírni lehet-e ezt. 

– A mostani is több művészi világot egye-
sít. Külön-külön is megjelentethették 
volna ezeket kisebb terjedelemben. Nem 
lett volna egyszerűbb? 

– De igen. Viszont világjelenség, hogy az 
irdatlan méretű és súlyú gigakatalógus a 
divat. Az elsőt a tartalma diktálta. Abban 
Vajda Lajos, Bálint Endre, Korniss Dezső, 
Ámos Imre, Anna Margit volt benne, és azok-
tól nagyon sok mű szerepelt. Így lett a kötet 
ötszáz oldalas. A következőket tematikusan 
kisebbeknek szántam, de a gyűjtő az elsőhöz 
hasonlót akart. Így mindenik kötet öt-hatszáz 
oldalas lett, lesz. Természetesen nem egyedül 
írom ezeket, mindig megkeresem azt a szak-
ember kollégát, aki az illető egyéniséggel, je-
lenséggel foglalkozik. Ez a mostani, 
harmadik kötet számomra azért a legkedve-
sebb, mert Kondor és Tóth Menyhért művé-
szete az én területem, a velük foglalkozó 
tanulmányokat én írtam. Mindeniknél van 
egy bevezető, egy életrajz, rengeteg életrajzi 
vonatkozású fotó, és szerzőktől függően né-
hány műről részletes elemzés következik. 
Mindenik könyvnek ez a szerkezete, és a leg-
végén a jegyzékben nem csak a sima adatok 
vannak, hanem megpróbálom kinyomozni a 
mű előéletét, hol volt kiállítva, mikor, a  
reprózások dátumát és hasonlókat. Ez a 
munka rabszolgarésze. Az az enyém. 

– Ez rendkívül időigényes munka. A jelek 
szerint mégis megengedhet magának 
ilyen kis kiruccanásokat, lazításokat, mint 
ez a művésztelepi jelenlét. 

– Pokorny Attila már régebb is hívott, de 
tavaly éppen kiadás előtt voltunk, nem tud-
tam vállalni. Most is sok munkám van, de 
örültem, hogy legalább egy keveset kidugom 
az orrom. Az új kötetnek késő ősszel kell 
megjelennie, de most épp áll egy kiállítás 
ebből az anyagból a Modemben, és annak 
egy érdekes része az, hogy csináltam egy 
úgynevezett „Sosemvolt” műtermet. Vilt 
Tibor és Schaár Erzsébet férj és feleség volt, 
de külön műtermük volt. A gyűjtő mindent 
megvett, a töredékeket is, mindent, ami ma-
radt a haláluk után, és ezek 99 százalékban 
gipszek, amiket sohasem szoktak kiállítani. 
Ebből összeraktunk valami olyasmit, ami na-
gyon tetszik az embereknek. Egyes darabok 
megmaradtak. Műtermi hangulata van. Most 

pont a marosvásárhelyi Kultúrpalotában lát-
tam, milyen közönségbarát ötlet, ha a művész 
emberi oldalát is megmutatjuk. Egy ilyen 
műterem ezt jelenti. 

– A művészettörténésznek, kurátornak a 
véletlen is felkínálhat ötleteket, témákat, 
de vannak olyan szakemberek is, akik év-
tizedekre előre betervezve kutatnak, dol-
goznak. Ön melyik módszer szerint 
dolgozik? 

– Mind a kettő jellemző rám. Sok kiállítást 
nyitok meg, vagy azért, mert ismerem már a 
művészt, vagy, mert fiatalok, ígéretesek a 
művészek, akik felkérnek. Írok is róluk, azok 
az írások megjelennek folyóiratokban, né-

hány kismonográfiát is elkészítettem, de 
mióta ez a szóban forgó sorozat megy, csak 
ez van. A művésztelepek különben az utóbbi 
tíz évben meglepően elszaporodtak. Ez egy-
fajta szellemi áramlat része is. Volt egy idő, 
amikor ezek nagyon leültek Magyarországon. 
Nem volt rá pénz, akarat se, a művészek jól 
elvoltak magukban otthon, a saját stúdiójuk-
ban. Mostanában viszont nagyon felerősödött 
Magyarországon és a Felvidéken is. Az itteni 
művésztelepen vendégeskedő Stano Cerny jó 
barátja, a szlovákiai magyar képzőművészet 
meghatározó egyénisége, Dolán György min-
den évben három művésztelep kurátora, és az 
utóbbi években én szoktam ezeket megnyitni. 
De nem szoktam ott annyi időt tölteni, mint 
most itt. Kicsi a világ, nevettük el újra, ami-
kor megtudtam, hogy Stano is itt lesz, és a 
mexikói társa, Daniela Jauregui. 

– Kurátorságának külön érdekessége a 
Fazonigazítás. Még él az a projekt? 

– Létezik ma is, de pont az említett kötetek 
miatt nem tudom folytatni. Ez a Fazonigazí-
tás tényleg egy izgalmas valami. Egy botrá-
nyos eseményből indult ki, amely a budapesti 
Falk Miksa utcában történt, és mindenkiben 
más-más asszociációt váltott ki. Rendszere-
sen szerveztek Falk Art fórumokat, ezzel pró-
báltak életet vinni ebbe az utcába, amelynek 
nagy részét régiségkereskedők uralják. A jó 
nevű Nagyházi Galériába bekerült egy ha-
gyaték, és kiderült, hogy a 99 százaléka ha-
misítvány. Elhatározták, hogy csinálnak egy 
kiállítást, amelyen a képkereteket árusítják, a 
képeket pedig elégetik, nehogy visszakerül-
jenek a műtárgypiacra. Szimbolikusan két 
ilyen hamisított Rippl-Rónai kartont egy kis 
tűzre rá is raktak az utcán. Kinn voltak a tűz-
oltók is, körülvették az eseményt. Engem ez 
elborzasztott. Hogy lehet képeket égetni?! Mi 

mindent lehet erről gondolni! Egy idős hölgy 
mellettem sírni kezdett, amikor látta. Neki az 
is jó lenne, ne égessék el! Ez egy hétvégén 
volt, hétfőn bementem a galériába, ott volt 
egy művészettörténész ismerősöm, kértem, 
hogy a megsemmisítésre szánt képekből 
adjon nekem vagy tíz-tizenötöt, mert fel sze-
retném kérni a kortárs művészetet képviselő 
barátaimat, hogy ezeket a műveket saját el-
képzelésük szerint alakítsák át, egyfajta újjá-
születési folyamatba vonva be őket. A főnök 
beleegyezett, a szándékom híre elterjedt a 
művészeti körökben, többen is kértek, hogy 
őket is vonjam be az akcióba. Csináltunk a 
felturbózott munkákból egy nagy kiállítást, 

amiből aztán vándorkiállítás lett. Szlovákiá-
ban is láthatták. Erdélyben még nem volt. 

– Pedig ilyenszerű eljárásokkal erdélyi 
művészek is foglalkoznak. A MAMŰ-s 
Elekes Károly például. 

– Ő benne van az anyagban. Nála nagyon 
rafinált a beavatkozás. Egyébként hamisítvá-
nyokból sosincs hiány, így amikor más-más 
helyszínre mentünk a kiállítással, helybeli 
művészeket is bevontam a projektbe. Eger-
ben, Miskolcon, Szlovákiában is bővült ek-
képpen az anyag. 

– Ez a fajta beavatkozás vagy alkotási el-
járás igazi műtárggyá nemesítette a ha-
misítványt? 

– Ez mindig vitatható, és nehéz eldönteni, 
hova soroljuk az ilyesmit, de volt úgy, nem is 
egyszer, hogy bizonyos emberek megkeres-
tek engem vagy a művészt, adjuk el az új 
művet, annyira megtetszett nekik. Persze ez 
nem az enyém, ez a művészeké, és így együtt 
van értelme bemutatni. A célom is az lenne, 
hogy az egész anyag egységesen kerüljön va-
lahova állandó kiállításra. A művészeket is le-
beszéltem arról, hogy ezeket a munkákat 
eladják. Sok mű reprezentálja az adott mű-
vész életművét. Olyan munkát csinált belőle, 
hogy azonnal rá lehet ismerni, ki a „beavat-
kozó”, mondjuk például, hogy Szikora Tamás 
vagy El Kazovszkij. Legtöbbjük hozta a saját 
stílusát, egyéniségét, tehát ezért is érdekes. 

Egyébként van a világban két helyen hami-
sítványmúzeum, az egyik Bécsben, a másik 
Hollandiában. Az én álmom az, hogy ha nem 
is önállóan, de legalább egy múzeum részle-
geként legyen egy intézmény, ahol olyan jó 
minőségű hamisítványok lennének, amikből 
lehet tanulni. Ezek, amikről szó van, nem 
ilyenek, iszonyú gyengék. Nem kell szakem-
ber hozzá, hogy megállapítsa, hamisak. Ere-
detileg én azt a címet adtam a projektnek, 
hogy Hamis más. De Haraszty István, a 
szobrász, aki nemrég halt meg, és mindenki 
Édeskének becézte, mert egy végtelenül ked-
ves ember volt, hozta az átigazított munkáját, 
és a Fazonigazítás címet adta neki. Rájöttem, 
hogy ez jobb cím, mint az enyém, elkértem 
tőle, ő meg a sajátjához kérte az általam vá-
lasztott Hamis mást. És tényleg, a hamisít-
vány az igazi művészeknek köszönhetően új 
életet kapott. Persze ezekből a hamisított vál-
tozatokból valami az új műben is maradt. Az 
átalakított kép, esetleg plasztika mellett 
pedig, mert ilyen is volt, ott szerepelt a hami-
sítvány fotója. 

– Kissé elkalandoztunk, térjünk vissza a 
Kastélypark Művésztelepre. Milyen be-
nyomásokat szerzett itt, Gernyeszegen?  

– Mindenekelőtt a helyszín rendkívüli. 
Sokfele voltam már, de ez nagyon erős kör-
nyezet, vizuálisan, szellemi értelemben is. Az 
előző táborozások anyagából is látszik, hogy 
a művészek nem tudnak kifarolni az erőteljes 
vizuális hatás elől. Néha próbálkoznak 
ugyan, de nem tudnak. Még azok sem, akik-
nek van egy határozott útjuk, stílusuk, és 
mindig ugyanazt csinálják valamiképpen. 
Látom más művésztelepeken: megérkeznek, 
de otthonról hozzák a gondolatokat. Ott is hat 
rájuk a táj, az aura, de ez itt sokkal erősebb. 
Itt a múlt és a jelen kapcsolata egészen rend-
kívüli. Pokorny Attilának és Amarillának az 
ötlete nagyon bejött, és nagyszerű, hogy a 
gróf ebbe a projektbe belement. Ez az épület 
a gödöllői kastélytípus társa, mondtam is Te-
leki Kálmánnak, hogy fel kéne vennie a kap-
csolatot Gödöllővel, lehetne belőle egy 
gyümölcsöző együttműködés. Ott is csak az 
utóbbi években rendeznek kortárs kiállításo-
kat, és majd amikor az itteni művésztelep 10. 
évfordulója lesz, érdekes lenne építészeti 
szempontból is összevetni a dolgokat, meg 
azokra a művekre koncentrálni, amelyek hoz-
zák a jellegzetes motívumokat. Az itteni szo-
boranyag elképesztő, nyilván a park is, meg 
minden. Sajnos mindezek rendbehozatala 
horribilis összegekbe kerülhet. Nyilván majd 
a kiállítást is magasabb szinten kell megren-
dezni, mert most még minden olyan házias. 

– A kortárs művészetek iránt elkötelezett 
Nagy T. Katalinnak milyen hasznot hajta-
nak az itt tapasztalak? 

– Mindig tanul valamit az ember, de 
nekem különösen érdekes az, hogy a kortárs 
művészet miképpen viszonyul a múlthoz. Ez, 
amit itt most a művészek részéről tapaszta-
lunk, már nem az, amit appropriáció néven a 
hatvanas-hetvenes évektől kezdve az akko-
riak csináltak, de olyan értelemben hasonló, 
ahogyan hajlandóak a múltat az ő jelenkori 
festészetükbe, szobrászatukba beemelni. 
Tudjuk, mennyire nyomasztó a mai művé-
szek többsége számára a múlt, milyen nehéz 
újítani, valami olyannal előrukkolni, amit 
eddig még nem csináltak, különbözni az elő-
döktől. A huszadik század mást se csinált, 
csak újított, mindent elárasztott az innováció. 
A mai középgeneráció már nem azzal törő-
dik, hogy mi történt a közelmúltban, hanem 
tényleg megpróbálja önmagát hozni az adott 
műben, az idősebb művészettörténész pedig 
önkéntelenül is keresi, hogy kihez hasonlít-
hatja. De az jó, hogy ők ilyen nagy szabad-
sággal nyúlnak a dolgokhoz, és inkább 
magukból merítenek. Ez a gernyeszegi alko-
tótelep igazán műtörténésznek való. Amikor 
tanítottam, úgy szemléltettem a reneszánszt 
vagy a későbbi korokat, hogy az anyagba 
mindig beraktam kortárs alkotást is, és akkor 
csillantak föl a szemek, amikor a sok hasonló 
korhű mű között megjelent egy jelenkori pa-
rafrázis, egy humoros megközelítés. Ha most 
még tanítanék, ez, ami itt található, bőség-
szaru lenne nekem. Bemutatni, hogy a barokk 
művészet hogyan él tovább a 21. században. 
Ez egy valóságos művészettörténeti paradi-
csom. 

Elképesztő helyszín a művészettörténész számára 

A gigakilincs Harmath István munkája. Háttérben a mexiói Daniela Jauregui                                             Fotó: N.M.K.
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Ebből a faluból könnyebben juthat el a 
kórházba, azért vásárolta meg a szerény házat 
a korszerűsített úton. A modernizálás kára a 
szűkített, csak fél farral promenádolható 
járda; hol vannak a régi ráérős beszélgetések 
a szakállszárítóban.  

Talált egy festett fakanapét odabent, kirán-
gatta, épp a cseperedő diófa alá, s hozzá a 
maga legénykori fuvaroséveit idéző szagos 
lópokrócot, arról szemlézné a forgalmat, ha 
volna. Az a pár öreg, aki még itt-ott szuszog, 
elő sem csoszog, dehogy vágyna politizálós 
vasárnapi üldögélőre.  

Mint új gazda azzal vigasztalódott, hogy a 
diófa alól nem gázolhatják el, a veszélyes ka-
nyar éppen az átelleni sáncba veti a gyorshaj-
tót. Hatalmas  könyökmankóját oldalt 
támasztotta, a hasát leengedte, amennyire 
csak lehetett, a mosdótálas hokedlit pedig te-
rített asztallá léptette elő. Illatozzék a házi 
elemózsia.  

Mindenem megvan, mutatta új életterét a 
mutáns jövevénynek, aki alkalmas lopnivaló 
után szaglászva kezdeményezett terepszemlét 
a tájban. 

Megajándékozta egy ócska cseszton-sap-
kával, most úgy nézel ki, mint egy mutrics, 
közölte vele. 

Arról minden lepereg, mint ifjú párról a 
koptatott búza. Sejtette ő, milyennek látja, aki 
ránéz: balról keskenynek, jobbról kövérnek a 
cifferblattját – s ha egyszerre nézi, akkor min-
denfelől egy kicsit cakkenyes, mint a szász 
leányok zsebkeszkenyője. 

Mit segítsek, Pátronulé, kérdi hűséggel. 
Most még semmit, de holnap  mindenféle 
kell. S ne mondjad nekem, Pátronulé, mond-
jál Kálmánt. 

 
Itt majdnem minden van, dicsekedett a 

mutricsnak, ott né, pince is, kicsi és büdös, 

de a sarokban majdnem három teli hordó bor.  
Hát az hogy lehet? Álmélkodott a kopi-

pészt. 
Hát biza, hogy erősen régi, nem kellett 

senkinek. Azt mondták, dobassam ki. Nesze 
a kulcs, lépj oda, tudsz-e húzni? 

Nem tudott. Sem slaggal, sem lopóval. 
Ej, hát itt mindent nekem kell csinálni? 

Mérgelődött, de valahogy begyűrte magát az 
alacsony ajtón, homlokát hányadszorra is be-
leverve. 

Sziszegve mutatta a csesztonnak,  miként 
juthat italhoz. 

Valahogy kiszippantottak valami ötliter-
nyit egy bidonba, a mutáns nyelve megeredt, 
de nem mert bratyizni az emberheggyel. 
Száznyolcvankilenc százötvenkettővel, és ez 
nem vérnyomás. Ennyi volt, amikor tartós re-
noválásra vonult a nagy karbantartóba.       

Ott egyre csak keresték a fogást rajta, 
pedig mindene fájt; mégsem tudta pontosan 
megjelölni, hol – hát hümmögéssel ápolták. 
Sírva könyörgött, az Isten szerelmére, adja-
nak legalább egy kálmántot, mert itt halok 
meg!… 

Nagy ügy. Nem adtak, és enni sem, inni is 
alig; még mit. Úgy meg van rekedve, mosták 
a gyomrát, kapta a beöntést, közben éjjel-
nappal rimánkodott – viszont rajta ragadt a 
Kálmán, melynek tárgyragját értelemszerűen 
leválasztotta róla a gyógyítóipari közösség 
sokat próbált intelligenciája. 

 
S most micsinájjunk, Kálmán, nézett rá a 

mutrics. Most elmész a búsba, morgott rá, de 
előbb vidd a bidont be a házba. 

Telefonált volna ide s oda, kimerült az 
aksi, nem is emlékszik, hol nyomta el az 
álom, csak a hajnali feketerigók ébresztőjére, 
s hogy a mutrics megint ott van. Hozzál a 
boltból, amit kapsz. Hát volt friss tepertyű, 
mert a boltos disznót vágott, küldött a kol-
bászból is, és lágy falusi kenyeret. Menj  

vissza, hozzál kálmántot is, utasította a mut-
ricsot. 

A mutrics csak most értette meg, amit a 
kórháziak sem. Jó félliternyi olcsó brandyval 
kedveskedett a boltos. Hát kiderült, hogy ő 
közvetítette vételkor a házat, csak hát nem is-
merik egymást, mert a jeles férfiú momentán 
per amorem dei egy év és hat hónapon át to-
vábbképzőn ült. S na, most barátkozni jött. 

Nem kell telefonozni, ez a Cseterig, úgy 
hívják, nem kicsit kancsi, de elintézi a régi 
bort. Úgy összevissza barátkoztak, hogy a 
boltos azt is elmesélte, milicista volt, de 
mikor. Mindig beárulták, mint nemrég me- 
gint. Fentről jött, a havasról. Ott minden har-
madik ember cseterig. 

Lopták a fát, s még mindig, de csak a gallyát 
ismerik el, mert azért többnyire csak bírság jár. 

 
Foganatilag kijöttek a lepárlósok a kiseb-

bik tartálykocsival, mondták, kell belé cukor, 
ennyi kiló, s holnapután már hozzák is a spir-
tet. Csak avval nem volt megbékélve Kál-
mán, hogy miért mondják urizálva 
konyaknak a borpárlatot. 

Meg még az itáloknál is ott a törköly, a 
bormaradékból készült grappa, és azt is, mint 
a konyakot, akkor isszák, mikor vége a bor-
kóstolónak, mert a grappa vazodilatációt 
okoz, ami nem rák, hanem mász. 

A mutáns készséggel segédkezett, főleg a 
hörpintésben, kóstolták a nektárt. Boldogság-
gal kiderült: nem is kerül sokba, sőt még 
pláne ha némi cukrot s csokit pergelsz hozzá, 
szendén színleli a konyakot. Némineműleg, 
magyarázta a csesztonnak. Mármint. Öröm-
lány a szépségkirálynőt. 

Kellő ésszel domnu Kálmán a boltosnál 
helyezte el a kálmántot, onnan faszolt na-
ponta félliternyit a csesztonos, és úgy éltek, 
mint Robinsonék a kék lagúnában. 

 
Amikor kissé sokára ismét megállt a men-

tőkocsi a kapu előtt, már teljesen pusztának 
tűnt az udvar, megroggyant a ház, a kopott 
festésű kanapénak eltüzelődött a háta, száradt 
guanó mutatta, fiókjaiból rég kirepültek a ga-
lambfiókák.  

A kedves lópokróc is szőrén-szálán eltűnt.         
Hova lett a száznyolcvankilenc a százöt-

venkettővel – összetöppedt, elfonnyadott a 
gazda, mint a trágyalében pácolt gyalog-
puska; egykori délceg kilóit szétcincálták a 
kórházi folyosón silbakoló csalibillegős mér-
legek.   

A mutáns mutrics lenyomatát az őszi pára 
vitte tova. Egyedül a cseterig állt elő, adjak 
neked kálmántot?, kérdezte, s választ sem 
várva töltött a gazdának. Az csak nézte ked-
vesen, simogatta az alumíniumcsuprot fáradt 
tekintetével. 

Nem győztünk várni, vallotta be a cseterig. 
Egyszer bementem a kórházhoz is, azt mond-
ták, transzfert kaptál a  morgára. 

Hát én biza eladogattam a grappádat. Te-
nyerébe nyomott fél bognyi bankót. 

Nem grappa, hanem csak gyenge párlat, 
nyögte a hazatérő.    

Csodálkozva állapította meg, hogy a telek 
végében árválkodó fabudiba úgy fér be, hogy 
esetleg még két másik is vele, ha muszáj.  

Ráül, de mint annyiszor, kerüli az ihlet. 
Régi újságköteg hevert a deszkán, kiemelt 

egyet, távol tartva olvasni kezdte.  Ha a mo-
nomótapák királya prüsszent, a hozzá közel 
állók oly lármával kiáltják azt: kedves egész-
ségére, hogy a kiáltás az utczára, onnan  
minden házába behallik a székvárosnak,  
s az egész polisz üdvözli a felséges prüsszen-
tőt. 

 
A megsárgult lapok közül félelmet ger-

jesztő, furcsa kénes por szállt fel, s keringett 
titokzatosan – egész teste megremegett, ezer 
tű szúrt orrcimpáiba, úgy érezte, valaki dur-
ván megragadja mellén az inget, mintha a lel-
két akarná kirázni. 

Aztán elernyedve hátralöki… 
És szinte sípoló felszabadult sóhajtás, majd 

diadalmasan csattanó hápcsi hagyja el az aj-
kait – a budiról egy törött cserép kímélőleg 
az ölébe hull… 

S egy öblös vénisteni hang azt  mormolja 
odafönn: 

– Egészségedre, Kálmán! 

A fesztivál indítójaként augusztus 17-én, 
szerdán 18 órakor Mikházán, a Csűrszínház 
udvarán megnyitják a Tamási Áron 125 cím-
mel összeállított, tablósorozatból álló kiállí-
tást, amely a 125 éve született író életművét 
mutatja be.  

A budapesti megnyitón Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára elmondta, az író alakja 
máig összekapcsolja a magyarságot, ma is az 
egyik legolvasottabb magyar szerző. Az em-
lékév programjaival nemcsak Tamási Áronra, 
hanem az erdélyi magyarságra és a székely-
ségre is felhívják a figyelmet. Olyan népszerű 
íróról van szó, akit ennek ellenére újra és újra 
meg kell ismertetni a magyar társadalommal, 
hiszen a kultúrát folyamatosan tanulni kell.  

A Tamási Áron életművéhez kapcsolódó, 
tizenhét tablóból álló vándorkiállítást koráb-
ban Csíksomlyón, Farkaslakán, Sátoraljaúj-
helyen, Csíkcsomortánban, Gyulán, 
Tusnádfürdőn, és az emlékévet követően még 
számos helyszínen bemutatják a Kárpát-me-
dencében és a diaszpórában. A mikházi kiál-
lítást megnyitja A. Szabó Magda, a Tamási 
Áron 125 Emlékév Budapest projektvezetője, 
közreműködnek Pataki András és Török 
Viola rendezők.  

Aznap este 8-tól az első előadásként a Bé-
késcsabai Jókai Színház által színre vitt Ta-
mási Áron: Vitéz lélek című darabot láthatja 
a közönség, amely azt mutatja meg, hogy a 
háborúból hét év után visszatérő, súlyos lelki 
sebeket hordozó Balla Péter hogyan találja 

meg a helyét a faluközösségben. A hadifog-
ságból hazatérve, az egész falu megrökönyö-
désére egy szamarat vesz. A gyerekek 
gúnyolják, a felnőttek szánják, volt szerelme 
és annak férje, aki különben cséplőgépet vett, 
le akarja beszélni a szamártartásról, az elöl-
járók meg, minthogy az egész közösségre 
nézve szégyenletesnek tartják a dolgot, el 
akarják kobozni a jószágot. A kiindulóhelyzet 
a szamár és a gép szembeállítása, a szamárról 
ugyanis megtudjuk, hogy jel: a nagy háború, 
a minden elvesztése utáni semmiből való új-
rakezdés jele. Gazdasági haszonban nyilván 
nem vetekedhet a géppel, jelképes erő tekin-
tetében viszont a gép nem mérkőzhet vele. 
Balla Péter számára nem is a szamár elfogad-
tatása, a közösség meggyőzése jelent gondot, 
hogy szükség van a tiszta, természeti forrá-
sokra támaszkodó újrakezdésre. E tusakodása 
közepette meglátogatja egy öregember, aki 
hozzáadja rég halott lányát, azon az alapon, 
hogy mindketten hiszik, a halottak velünk 
maradnak. Csakhogy amikor a férfi belesze-
ret egy eleven lányba, történetesen a házát 
építő ács gyermekébe, már köti a halottnak 
fogadott hűsége. A színdarabot több színház 
is színre vitte, így érdekes lesz látni, hogy egy 
újabb értelmezésben, koncepcióban miként 
hangzanak el Tamási Áron szavai.  

Csütörtökön, szintén este 8-tól, a gödöl-
lői Hangjegy Színház mutatja be az Énekes 
madár című szerelmes játékot, amely Tamási 
Áronnak a legszebb boldogságkeresés-törté-
nete. Ma is aktuális, hiszen ma is keressük a 
boldogságot, az igazi, hű társat az életben, az 
igazi értékeket, amelyek mentén teljesebb, 
szebb életet élhetünk.  

Pénteken este 8-tól a Maros Művész-
együttes által színre vitt Ábel című táncjáté-
kot láthatja újra a közönség. Az együttes 
különleges koncepcióban a táncszínház nyel-
vén fogalmazza meg a barangoló főhős sors-
kérdéseit, amelyek a közismert trilógiában is 
követhetők. Ábel személye főleg a tánc esz-
közeivel, ugyanakkor verbális megjelenítés-
ben kerül ismét a színpadra. Fő gondolatai az 
igazságról, a székely létről, arról, hogy miért 
vagyunk a világon, a lélek tisztaságáról szól-
nak, és a választ is megkapjuk ezekre, hiszen 
Ábel rámutat a lényegre, hogy csak megtisz-
tulva, szabad és tiszta lélekkel tudunk vála-
szolni életünk alapkérdéseire. Nem a humor, 
inkább a székely nyelvből és gondolkodás-
módból áradó derű jellemzi a Varga János 
rendező-koreográfus által színre vitt elő-
adást.  

Szombaton 20 órától a Maros Művész-
együttes és a Spectrum Színház közös pro-
dukcióját, a Boldog nyárfalevél című 
darabot viszi újra közönség elé. A darab alap-
témája a megmaradás, a helytállás, a hűség 
és a szeretet a történelem viharában. A gyötrő 
szenvedélyeket, a hazajutás és az egymásra 
találás vágyát, a hitetlenség és a bizalom, a 
kétkedés és a bizonyosság küzdelmét hor-
dozó dráma kifejezőerejét gazdagítja Kele-
men László zenéje és a Maros Művész- 
együttes színes, fergeteges táncbetétei. Az 
előadás rendezője Török Viola, koreográfus 
Varga János.  

A gyerekek sem maradnak ki a fesztivál-
ból. Augusztus 21-én, vasárnap 15 órától a 
Soproni Petőfi Színház, a Forrás Színház, a 
Váci Dunakanyar Színház, a Kaposvári 
Csiky Gergely Színház, a Pesti Magyar Szín-
ház és a Komáromi Jókai Színház együttmű-
ködésével létrejött Tücsöklakodalom című 
mesekoncertet láthatják, hallhatják a kiseb-
bek, és nem csak. Az előadó az idén 37 éves 
Ghymes együttes frontembere, Szarka Gyula, 
aki a zenekarával együtt szinte a kezdetektől 
ír kifejezetten gyermekeknek népdalfeldolgo-
zásokat, rendszeresen adnak gyerekkoncerte-
ket. A mostani előadásban nem csupán a zene 
lesz a főszerepben, megismerkedhetnek a 
gyerekek a hagyományos lakodalmi szoká-
sokkal is – követve a Tücsökvőfély és a Tü-

csöknyoszolyólány vendéghívogató útját 
egészen a mulatságig –, s természetesen a 
közös éneklés sem maradhat el. Olyan közis-
mert, generációkon átívelő dalok szólalnak 
meg, mint a Sárga csikó, az Egyszer egy ki-
rályfi vagy éppen a „Sej-haj, denevér,/ Ben-
nünk van a kutyavér”. A Tücsökzenekar 
tagjai: Szarka Gyula (gitár, ének), Jelasity 
Péter (szaxofon, furulya), Nagy Szabolcs 
(billentyűs hangszerek, vokál), Varjú Attila 
(ütőhangszerek). Fellépnek még Molnár 
Anikó és Papp Attila, a soproni színház szín-
művészei.  

Este 8-tól Tamási Áron – Szarka Gyula 
Ördögölő Józsiás című zenés tündérjátéka 
varázsolja el a közönséget. Tamási darabja 
igazi tündérmese, a főhős – Ördögölő Józsiás 
– eposzi jelzőket idéző említőneve magában 
hordozza szinte az egész történetet: maga is 
a pokoli és az ideálisan jó, a démoni és az an-
gyali erők örök küzdelmét jelképezi. Nem 
más ez a játék, mint a szegény legény győ-
zelme eszessége, testi-lelki ereje révén a 
pokol urai felett. Ezt tetézi boldogsága a ked-
vesével, Jázminával – az édenükbe betolako-
dók, az ország dolgát hátráltatók viszont 
lelepleződnek, halállal lakolnak vagy kiűzet-
nek az országból, mert ezt kívánja a nép, a 
tisztesség, a fény és a remény őrizője. Tamási 
üzenete – Szarka Gyula eredeti zenéjével és 
dalaival – a ma emberének is újult erővel 
szól: az emberi lélekben – ha csak egy szik-
rája létezik is a tisztességnek – az eszményi 
jóra való hajlandóság szeretne érvényesülni. 
Az előadás a Soproni Petőfi Színház és a 
Zentai Magyar Kamaraszínház koprodukci-
ója. Közreműködik a Sopron Balett, valamint 
Szarka Gyula, Jelasity Péter, Nagy Szabolcs, 
Bese Csaba, Varjú Attila – alkotótársak, ze-
neszerző Szarka Gyula, díszlet Pataki And-
rás, jelmez Szélyes Andrea, koreográfus 
Demcsák Ottó, rendezőasszisztens Simon 
Andrea, rendező Pataki András. A két szünet-
tel megszakított, három órát tartó produkció 
felejthetetlen élményt nyújthat kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.  

A fesztivál programja és az előadásokról 
szóló bővebb információ megtalálható a 
www.csurszinhaz.ro honlapon és a Csűrszín-
ház Facebook-oldalán. A belépés díjtalan. 

Vajda György
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Bölöni Domokos

Tamási 125 fesztivál a Csűrszínházban  
„Isten és föld között indultam el, s ott megyek egyenesen végig; s majd ami-
kor megállok, azt fogják mondani nekem: mivel hittél és meg nem tántorod-
tál, te vagy az ember s a magyar!” – írta Tamás Áron a Vitéz lélekben. E 
csodálatos szavak augusztus 17. és 21. között a mikházi Csűrszínházban is 
elhangzanak, a székely író születésének 125. évfordulója alkalmából szerve-
zett rendezvénysorozaton, ahova magyarországi és erdélyi színházak hozzák 
el Tamási darabjait, ugyanakkor az író életéről kiállítás is lesz. Az emlékév 
keretében szervezett fesztivál nem jöhetett volna létre a Magyarság Háza, a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtit-
kársága támogatása nélkül.  

Privát hangulatok 
A monomótapák királya 



Tovább növeli a gazdasági visszaesés 
valószínűségét Németországban az 
alacsony vízállás az első számú vízi 
szállítási útvonalon, a Rajnán – írták 
német hírportálok kedden elemzői vé-
lemények alapján. 

A Németország nyugati részén csaknem 
ezer kilométeres szállítási útvonalat biztosító 
folyó vízállása az utóbbi évtizedek egyik leg-
súlyosabb aszálya miatt az augusztus elején 
megszokott bő két méter helyett számos tér-
ségben már az egy métert sem éri el. 

A Koblenz melletti Kaubnál húzódó kanya-
rulatban csupán 56 centiméter a vízállás,  
holott a hajóknak másfél méteres vízmély-
ségre van szükségük ahhoz, hogy teljes rako-
mánnyal áthaladjanak ezen a szűk szakaszon.  

„Továbbra is hajózunk, de csak 25-35 szá-
zalékos kapacitással” – idézték a beszámolók-
ban Roberto Spranzit, a Rajnán mintegy 100 
hajót üzemeltető DTG hajózási társaság veze-
tőjét, aki kiemelte: a korlátozás miatt az 
ügyfeleknek egy helyett akár három hajóra is 
szükségük lehet rakományuk célba juttatásá-
hoz, ami jelentősen növeli a költségeket. 

A Rajna a nyersanyagok, vegyi anyagok és 
az energiahordozók egyik legfontosabb szál-
lítási útvonala Németországban, a szállítási 
költségeket meghatározó vízállás alakulása 
így nemzetgazdasági jelentőségű.  

A vízállás egyelőre nem éri el a 2018 őszén 
regisztrált negatív rekordokat, a helyzet azon-
ban mégis veszélyesebb, mert egyre nehezebb 
az Oroszország Ukrajna ellen indított háború-
jával összefüggésben kulcsfontosságú széntü-
zelésű erőművek ellátása. Az egyik 
legnagyobb energiaszolgáltató, az Uniper a 

napokban be is jelentette, hogy a Rajna ala-
csony vízállása miatt előfordulhat, hogy csök-
kenteni kell az áramtermelést két erőműben. 

Erre a kockázatra hívta fel a figyelmet a 
Baden-Württemberg tartományi bank (Lan-
desbank Baden-Württemberg – LBBW) elem-
zője, Jens-Oliver Niklasch is, aki szerint a 
Rajna alacsony vízállása 0,25-0,5 százalék-
ponttal visszavetheti a hazai össztermék 
(GDP) idei növekedését.  

Stefan Schneider, a Deutsche Bank vezető 
elemzője szerint is a Rajna menti erőművek 
szénellátásával lehet a legnagyobb gond. A 
pénzintézetnél eleve azzal számolnak, hogy a 
német gazdaság a harmadik negyedévtől 
enyhe recesszióba kerül, és az év egészét te-
kintve a GDP csupán 1,2 százalékkal növeke-
dik. Ha viszont a Rajna vízállása tovább 
süllyed, meglehet, hogy az Európai Unió leg-
nagyobb gazdaságának növekedése még az 
egy százalékot sem éri el – mondta az elemző. 

A Kielben működő világgazdasági kutató-
intézet (Kiel Institut für Weltwirtschaft – IfW 
Kiel) elemzője, Nils Jannsen szerint az ener-
giaellátás mellett főleg a feldolgozóipart ve-
szélyezteti a vízállás süllyedése. Az alacsony 
vízszint már július közepe óta számottevően 
hátráltatja a teherforgalmat, és az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az ágazat ter-
melése éves szinten nagyjából egy 
százalékkal csökken, ha a vízállás harminc 
napon keresztül a kritikus szint alá süllyed – 
mondta Nils Jannsen, hozzátéve, hogy a 
2018-as rekordalacsony vízállás nagyjából 1,5 
százalékkal vetette vissza a német feldolgo-
zóipar teljesítményét. (MTI) 

LAKÁS 

ELADÓ egyszobás földszinti tömb- 

házlakás, összesen 50 m2, a Dózsa 

György utca 189/B szám alatt. Tel. 0773-

381-254, 8-20 óra között. (16662) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALOK bármilyen ácsmunkát, 

lambériapucolást és lambériafestést, 

bármilyen kerítésfestést, kerítésjaví-

tást, külső-belső szigetelést, erkélyja-

vítást, erkélyfestést, járólaplerakást, 

víkendházkészítést. Nyugdíjasoknak 

20% kedvezmény. Tel. 0746-779-858. 

(16704-I) 

VÁLLALUNK bármilyen építkezési 

munkát, szigetelést, meszelést, tető-

javítást, bádogosmunkát, kapuk, ke-

rítések hegesztését, bármilyen kis 

javítást. Adunk anyagot akármilyen 

munkához. Vállalunk sürgős munká-

latokat is. Tel. 0767-763-947, András. 

(16780) 

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészí-
tést mindenféle anyagból, bádogos-
munkát, -javítást, bármilyen 
építkezési munkát és sürgős javítást, 
meszelést. Készítünk kerítést, kaput 
vasból és javítunk vaskaput. Nyugdí-
jasoknak 18% kedvezmény. Tel. 
0759-638-257, Miklós. (16609-I) 

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből, 
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, külső-belső szi-
getelést, meszelést, bármilyen kisebb 
javítást és mindenféle más munkát. 
Tel. 0747-508-707, Misi. (16703-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

A hiányérzés örök 
küzdelmével emlékezünk 
augusztus 14-én, amikor hat 
éve eltávozott közülünk 
ISZLAI KÁROLY. 
Szívünkben mindig ott élsz, 
lelkünknek része vagy 
mindörökre, sosem felejt a 
gondolat. Örök álmod őrizze 
béke és nyugalom. Bánatos 
szerettei. (16752-I) 

ÁMENT JÁNOS igazgató-
tanárra emlékezik halálának 
25. évfordulóján fia, Janika és 
családja. (16819-I) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Kegyelettel és mély tisztelet-
tel búcsúzunk szeretett és 
nagyrabecsült kollégánktól, 
dr. prof. emeritus PÉTERFFY 
ÁRPÁD szívsebésztől, aki a 
legnagyobb emberséggel és 
tudással gyakorolta orvosi hi-
vatását az emberek javára. Az 
1960-ban, Marosvásárhelyen 
végzett orvoskollégák nevé-
ben, dr. Csáki József. (-I) 

A ROTAQUA ROM KFT. – nagybányai fúrócég – magyarul is be-
szélő FÚRÓ SZAKMUNKÁSOKAT keres külföldi munkára. Érdek-
lődni telefonon lehet: 0728-020-146 vagy 00-36-20-972-3839. (sz.) 
MAGÁNCÉG MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐT vagy ELŐKÖNY-
VELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon: 0723-244-
200. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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Gazdasági visszaeséssel fenyeget a Rajna 
alacsony vízállása Németországban Profi helyszínelőkként keresik a nyo-

mokat egy tűzeset után a dél-fran-
ciaországi Généracban a csendőrök, 
a tűzoltók és az erdészek. A leg- 
apróbb jelekre is figyelnek, amelyek 
alapján felderíthetik a tűz eredetét. 
Semmit sem bíznak a véletlenre. 

„Miután beazonosítottuk, és kijelöltük a 
feltételezett területet, átfésüljük, mint egy 
klasszikus bűnügyi helyszínt. Aprólékosan 
átvizsgáljuk, hátha találunk valami olyan 
tárgyat vagy anyagot, ami a tüzet okoz-
hatta” – mondja el egy csendőr, Pascal Spe-
randio.  

Egyik társa pedig meg is mutatja, hogy 
két rész világosan elkülöníthető a talajon. 
Az egyik, ahol az égés történt, teljesen meg-
feketedett, a másik viszont nem. Ebből tisz-
tán látszik, hogy melyik irányba terjedtek a 
lángok.  

Egy cigarettacsikk vagy tüzelőanyag 
nyomai, valamint a járókelők vagy a közel-
ben lakók tanúvallomásai alapján megálla-
pítható, hogy a lángok véletlenül csaptak-e 
fel, vagy bűncselekmény történt. Tíz tűzből 
kilencet ember okoz.  

Öt gondatlanságból ered, három szándé-
kos gyújtogatásból, egy pedig valamilyen 
balesetből, például elektromos berendezés 
meghibásodásából. Tíz tűzesetből mindösz-
sze egy tör ki villámcsapás következtében, 
ami az egyetlen természetes ok – ismerteti 
a statisztikát Stéphane Royer, a francia er-
dészeti hivatal munkatársa. A globális fel-
melegedés miatt évek óta egyre nagyobb a 
hőség és szárazság, ami növeli a tűzesetek 
kockázatát. Franciaországban még soha 
nem volt ilyen száraz a július, mint idén. 
(Euronews) 

Tíz tűzből kilencet ember okoz  

Bosznia-Hercegovinát is elérték az erdő-
tüzek. A Dubrovnyikhoz közeli Trebinje 
mellett több mint 50 négyzetkilométeren ég 
az erdő, és a lángok számos lakóépületet ve-
szélyeztetnek.  

A bosnyák tűzoltók helikoptereket is be-
vetettek, de mindhiába. Az erős szél miatt a 
tűz továbbterjedt az erdős dombvidéken. A 
szarajevói kormány a szomszédos szerbek-
től kért segítséget. A Balkánon 40 fokos 
hőség van, és hetek óta egy csepp eső sem 
esett. Az extrém szárazság kedvez az erdő-
tüzek kialakulásának. 

Spanyolországban sem jobb a helyzet. A 
Madridhoz közeli Santa Cruz de Valle hegy-
ségben múlt pénteken csaptak fel a lángok, 

és már 1000 hektárnyi növény vált a tűz 
martalékává. A sűrű füst függönyként borí-
totta be a hegyet. A helyszínre vezényelt 
több száz tűzoltónak sikerült megfékeznie a 
lángokat, de ők is attól tartanak, hogy a ká-
nikula miatt újabb tűzfészkek keletkeznek 
majd. 

A Baleár-tenger túlpartján, az olaszoknak 
is meggyűlik a bajuk a tűzzel. A déli Apuli-
ában vasárnap oltották el az utolsó lángokat, 
majd hétfőn kigyulladt egy újrahasznosító 
üzem Szardínián, valamint egy papírgyár 
Toscanában. A Bari melletti Del Monte kas-
tély körül folyamatosan tűzoltó repülőgépek 
köröznek, hogy a lángok nehogy elérjék a 
13. századi műemléket. (Euronews) 

Az erdők után már gyárak is lángolnak 
Dél-Európában  

Marosvásárhely –  
zöld város az ország szívében 

Az Országos Statisztikai Hivatal által a napokban közzétett tanulmány szerint Marosvásárhely az ország 
egyik legzöldebb nagyvárosa, ugyanis az egy főre jutó zöld terület 57,4 négyzetméter. 

Az elmúlt évek adatainak az összehasonlításából a városi zöldövezetek fokozott növekedési tendenciája 
rajzolódik ki. 

Az Európai Unió legalább 26 négyzetméter, míg az Egészségügyi Világszervezet 50 négyzetméter zöld-
övezetet irányoz elő lakosonként. 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a város zöldövezeteinek az átalakítását, illetve 
területük gyarapítását tűzte ki célul. 

Soós Zoltán polgármester Fogadj örökbe egy zöldterületet! elnevezésű kezdeményezését lelkesedéssel 
fogadták a marosvásárhelyiek. Az online kérdőívre válaszolók több mint 80%-a egyetértett azzal az elkép-
zeléssel, hogy a város parkjait, illetve zöldövezeteit vállalatok, nemkormányzati szervezetek vagy lakókö-
zösségek fogadhassák örökbe, alakíthassák át és korszerűsíthessék. 

A válaszadók több mint 50%-a tiszta parkokat, a szabadidő eltöltésére alkalmas övezeteket, kerékpáru-
takat, kellőképpen gondozott, illetve gazdag növényzettel borított és modern bútorzattal ellátott pihenőhe-
lyeket szeretne, továbbá a zöldövezetek s a parkok korszerű közvilágításának a szükségességére hívja fel a 
figyelmet. Emellett a válaszadók 53%-a fontosnak tartja a nyilvános illemhelyeket, valamint a biztonsági 
őrök jelenlétét a szabadidő eltöltésére kijelölt területeken. 

Hasonló nagyszabású projekt – amelynek a munkálatai már megkezdődtek – az új Cserealja Zöld Park 
elnevezésű természeti övezet, amely a Tudor lakónegyedben található, jelenleg kihasználatlan négyhektáros 
területen fog létesülni. A projekt célja, hogy a marosvásárhelyiek számára olyan új zöldövezetet kínáljon, 
amelyhez szórakozási és sportolási lehetőségeket is biztosító szabadidőközpont társul. 

A város új zöldövezetében – amely fölött felfüggesztett, panorámás sétányon lehet majd végigmenni – 
gyermekeknek játszótér, szabadtéri színpad, 200 méter hosszú és 1,25 méter széles tartán futópálya, valamint 
terméskővel burkolt járdák épülnek. 

A parkban természetesen utcabútorok, kültéri berendezések is lesznek, új padok, pergolák, lámpaoszlopok, 
ivókutak, kerékpártartó, emellett turisztikai információs pont is, valamint a háziállatok számára kialakított 
külön hely. 

A Cserealja Zöld Park elnevezésű projekt megvalósítását az Európai Unió 14.533.963 lej értékű vissza 
nem térítendő támogatással segíti. 

Terveink szerint a város új zöldövezete 2023-tól lesz látogatható. Továbbá meggyőződésünk, hogy a ma-
rosvásárhelyiek és a nem helybéliek által is kedvelt szórakozóhellyé, valamint szabadidő- és sportközponttá 
válik.  

A Bel- és Külföldi Kapcsolatok Osztálya 
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• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

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

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

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

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 


