
A Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház előcsarnokában szer-
vezett állásbörzén nagy-
számú érdeklődő vett részt
csütörtökön. A délutáni órák-
ban mind fiatalok, mind kö-
zépkorúak kíváncsian szem-
lélték a standokat és az állás-
ajánlatokat.

Amint Corina Brânduşan, az ál-
lásbörze PR-menedzsere  kérdé-
sünkre elmondta, az Alte fapte
elnevezésű cég 2006-tól olyan meg-
gondolásból szervez karrierbörzét,
hogy fizikai kapcsolatot létesítse-
nek a vállalatok munkáltatói és az
álláskeresők. Mint hangsúlyozta,
egy elküldött önéletrajznál sokkal
életszerűbb a találkozás, az alkal-
mazók képviselőitől hasznos taná-
csokat is kaphatnak az álláskeresők,

munkáltató és munkavállaló köl-
csönösen felmérheti egymást, 
a lehetőségeket, ugyanakkor 
karriertanácsadással is szolgálnak a
helyszínen. Idén 12. alkalommal
szervezték meg a karrierbörzét, a
résztvevők számából ítélve egyre
nagyobb érdeklődés övezi az orszá-
gosan megszervezett rendezvényt.
Amint a csütörtöki börze PR-me-
nedzsere  kifejtette, 30 cég állás-
ajánlata közül lehet választani

Marosvásárhelyen és környékén,
összesen 1500 betöltetlen állást hir-
dettek meg. A legváltozatosabb ál-
lásajánlatok közül választhattak az
érdeklődők: programozó, mérnök,
főkönyvelő, közgazdász, projekt-
menedzser, ingatlanügynök stb. –
mondta az állásbörze kapcsolattartó
menedzsere. Az április 13-áig több
romániai nagyvárosban –  Kolozs-
vár, Marosvásárhely, Nagyvárad,

Regélt 
a Bekecsalja
Nyárádmagyarós és Székelybere köz-
ségek tanítói közössége munkáját di-
csérte a szépen feldíszített, népi
ruhába „öltöztetett” selyei kultúrotthon,
amely 39 kis regemondót, azok szüleit
és felkészítő tanítóit fogadta, látta ven-
dégül a harmadik osztályos diákok re-
gemondó versenyének megyei
szakaszán.

____________2.
A szekrény titka 
Március 19-én a Spectrum Színház-
ban bemutatják Heltai Jenő A szek-
rény titka, avagy a naftalin illata című
vígjátékát. Átdolgozta és rendezte Ko-
vács Levente, akivel az előadásról be-
szélgettünk. 

____________3.
12 szó
A gondolat, hogy a slam poetry iránt
mindig van érdeklődés, akkor kezdett
el motoszkálni a fejemben, amikor alig
találtam parkolóhelyet az épület előtt.
Odabent, az András Lóránt Társulat
székhelyén, az egykori zsinagóga lép-
csőházában, folyosóin egyre több is-
merős arc üdvözölt, a nagyterem
pedig kellemes meglepetést tartoga-
tott: vidám, (nem csak) fiatal, és teljes
telt ház várta, hogy elkezdődjön az
,,előadás”, avagy a slammerek (slam
költészetet művelők) estje. 

____________4.
Nincs több virsli,
nincs több parizer
Sok mindenről nem szól ez a szöveg:
Nem szól a hetekben az egész világon
hírhedtté vált román Btk.-t módosító
sürgősségi rendeletről és az emiatt
feltámadt korrupcióellenes tüntetésről,
ahol százezrek mentek ki főterekre,
önkormányzati épületek, országház
elé munka után, és váltak együtt lel-
kes vattacukorevő, miccsező civil for-
radalmárrá. 

____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Március 31-ig minden nyugdíjas ügyfelünknek

50%-kal olcsóbban kínáljuk a műanyag lencséket.
Az akció érvényes:
– nyugdíjasok számára közellátó szemüvegre
– műanyag American Standard (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatartományra:

0 ± 6 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Iskolások és egyetemisták figyelmébe!

Március 31-ig minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

Az akció érvényes:
– műanyag American Standard HMC (Italy) szemüveglencsére a következő dioptriatarto-
mányra:

0 ± 6,0 sph és 0 ± 6/2 cyl (amíg a készlet tart)
Marosvásárhely:

– Posta utca 3. sz. Tel: 0265/212-304, 0365/410-555
– 1918. Dec. 1. sugárút 49. sz. Tel: 0265/263-351, 0365/410-557
– Rózsák tere 53. sz. Tel: 0265/250-120, 0365/410-559
– Dózsa György utca 60. sz. Tel: 0265/265-205
– Köztársaság tér 5. sz. Tel: 0365/430-939

Szászrégen: Iskola utca 11. sz. Tel: 0265/512-042, 0365/410-558
Szováta: Fő út 196. sz. Tel: 0265/577-282

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

Másfél ezer állást hirdettek meg

Önbizalom-erősítő álláskeresés
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Jászvásár, Nagyszeben, Brassó –, va-
lamint a moldovai Kisinyovban meg-
szervezett esemény egyik újdonsága,
hogy a jelentkezőket helyben tesztelik
(Speed Challenge és Instant Inter-
view). 
„Nem mernek érdeklődni”

A karrierbörze partnerintézménye,
a kolozsvári székhelyű HR Smart 
Training képviselője, Radu Târnăcop
az interaktív tevékenységeikről szá-
molt be, amelyek célja az, hogy bátor-
ságra ösztönözzék az érdeklődőket.
Mint mondta, sokan félve közelítik
meg a standokat, csak távolról szem-
lélik, kérdezni is alig mernek, ezt sze-
retnék játékosan fellazítani, ezt
szolgálják az interaktív tesztelések is.
Hangsúlyozta, a vállalatok egyre ér-
dekeltebbek abban, hogy az első állá-
sinterjú alkalmával teszteljék a
jelentkezőket, aminek a haszna vitat-
hatatlan, ugyanis már az első pillanat-
tól megbizonyosodhatnak arról, hogy
az illető alkalmas-e a meghirdetett
állás betöltésére vagy sem, ezenfelül
pedig a jelentkező ismeretei, szakmai
tapasztalatai is könnyen felmérhetők.

A csütörtöki állásbörzén a fiatalok
mellett az idősebb nemzedékhez tar-
tozókkal is találkoztunk, egyesek
gyermekeik végzettségét sorolva ér-
deklődtek számukra, de olyan nyugdí-
jast is láttunk, aki megírt önéletrajzzal
jelentkezett, le is adta a munkaerő-to-
borzó cégnek, mondván, hogy aktívan
szeretne újra dolgozni. Felvetésünkre,
hogy van-e esélye  a nyugdíjas férfi-
nak, a munkaerő-toborzó cég képvise-
lője hangsúlyozta,  egyre több olyan
cég van már, amely tapasztalattal ren-
delkező szakembereket keres, de
olyan nagyvállalatok is, amelyek
szakmai tapasztalat nélküli fiatalokra
vadásznak, annak érdekében, hogy ők
képezhessék, alakítsák az új munkae-
rőt.

Amint a szászrégeni IRUM RT. és
MAVIPROD humánerőforrás-fel-
ügyelője, Ioana Cristescu kérdésünkre
elmondta, ötödik alkalommal vesznek
részt az állásbörzén, a déli órákig több
mint ezer érdeklődő fordult meg a
standjuknál. A meghirdetett állások
között kereskedelmi képviselő, mű-
szaki mérnök, tervezőmérnök, terme-
lési mérnök, automatizálási mérnök,
programozó, villanyszerelő, közgaz-

dász, lakatos, esztergályos, öntő, fém-
forgácsoló, honlapkészítő egyaránt
szerepel.  Több mint száz önéletrajzot
adtak le a két szászrégeni vállalathoz,
de olyanok is voltak, akik elérhetősé-
get kértek, és ezután küldik majd el je-
lentkezésüket. Amint a helyszínen
megtudtuk, a szakmai tapasztalat nem
kizáró jellegű, a cég ugyanis hang-
súlyt fektet a munkahelyen való to-
vábbképzésre.

A marosvásárhelyi Matricon is bő-
séges kínálattal volt jelen: mérnök,
CNC-gépkezelő, árumozgató, fémfor-
gácsoló, karbantartó villanyszerelő,
gépkarbantartó állásokra vártak jelent-
kezőket.

Távozásunkkor egy szép arcú, fiatal
lány újságolta lelkesen barátnőjének,
hogy talált egy olyan céget, ahová le
is adta az önéletrajzát. „Jaj, olyan bol-
dog vagyok, hogy leadtam” – mondta.
Rákérdeztem, első állását keresi-e?
Mint elmondta, van ugyan állása, nem
is túlságosan rossz, csak egész napos
a munkaprogram, és nem valami jó a
közhangulat a jelenlegi munkahelyén,
ezért úgy gondolta, jobb lesz, ha idő-
ben másik állást talál.  

Kisiskolások regemondó verse-
nyének volt a házigazdája március
11-én Nyárádmagyarós község.

Nyárádmagyarós és Székelybere
községek tanítói közössége munká-
ját dicsérte a szépen feldíszített, népi
ruhába „öltöztetett” selyei kultúrott-
hon, amely 39 kis regemondót, azok
szüleit és felkészítő tanítóit fogadta,
látta vendégül a harmadik osztályos
diákok regemondó versenyének me-
gyei szakaszán. A vendégeket Ozs-
váth István alpolgármester, majd
Iszlai Tünde Andrea községi igazga-
tónő üdvözölte, azokat, akik fontos-
nak tartják a múlt felidézését,
tiszteletét, a hagyományok életben
tartását. A rege bűvös szó, amelynek
üzenete az, hogy Isten teremtése
örök, a rege nyelvünk, történel-
münk, hagyományaink része, kin-
cse. „Őseink vagyona, múltja,
öröme, bánata, szenvedése, kivirág-
zása, nemzeti büszkesége, halál-
megvető félelme, gyászos napjainak
megszámlálhatatlansága, s vala-
mennyi csokorba kötve, melynek
neve legenda, monda, rege.”
Ahol minden történelem

A selyei színpadon fonóba vonul-
tak a gyerekek, ahol Bekecs alatti

mondákkal, népdalokkal, táncokkal
ismerkedhettek, majd mindenki me-
sélni kezdett: Attila királytól Szent
Lászlóig, a honszerző Árpádtól a
szabadságszerző Rákócziig eleve-
nedtek meg a regék, mondák, ott
„vonult” Mátyás király szegény em-
bere, csillagásza és cinkotai kántora,
a várépítő és forrásfakasztó tündér,
Rapsóné várától Csala tornyáig ba-
rangolhattunk képzeletünkben a
Székelyföldön, hegyeken-völgye-
ken tündérek lebegtek, majd alig né-
mult el Lehel kürtje, a tündérek
felsorakoztak a nyárádszentimrei
Paladomb alatt, hogy elűzzék a fa-
lura törő lidérceket, majd tatárok ve-
rekedtek Almástól Vargyasig, de a
Gyilkos-tótól a Medve-tóig is min-
dent legendák, regék fűznek egybe,
és Bodrog is csak akkor lehetett bol-
dog kedvese, Tisza mellett, ha le-
győzhette a púpos óriást. Aki pedig
mindezt elmesélte, mellére vagy ka-
lapjára selyei bokrétát kapott, mellé
dicséretet a zsűritől, amelynek tagjai
voltak Fejes Réka, a Maros megyei
magyar tanítók szaktanfelügyelője,
Bárdosi Ilona ny. tanítónő, a verseny
megálmodója, védnöke, Hátsek
Kinga csíkszeredai tanítónő, Sajgó
Melinda és Simon György marosvá-
sárhelyi magyar szakos tanárok.

Simon György szerint „leckét
kaptunk”, Fejes Réka magát a ren-
dezvényt egy élő regének tartja, míg
Iszlai Tünde igazgató szerint „elő-
deink nagy tetteinek felelevenítése
által erősödtünk hitben, ember- és
hazaszeretetben”. Bárdosi Ilona sze-
rint az anyanyelv ünnepe volt a ve-
télkedő, de bármennyire is sikeres
volt, még mindig sok a tennivaló: a
gyerekeket úgy kell kézen fogni,
hogy le ne térhessenek az anya-
nyelv útjáról, de fel kell keresni
mondáink helyszíneit is, újra kell
tanulni régi szavainkat, történetein-
ket, dalainkat, mert „amíg nem is-
merjük történelmünket, nem
vagyunk azok, akiknek lennünk kel-
lene”.
Következik az országos döntő

A zsűri döntése értelmében a ma-
rosvásárhelyi Fülöp Ábel, Mihály
Róbert, Lengyel Dániel, a szászré-
geni Újfalusi Boglárka, az ákosfalvi
Nagy Szabolcs Botond, a marosvé-
csi Tóth Pál Előd és a nyárádszere-
dai Siklódi Réka dicséretben
részesültek, a dobogóra a backama-
darasi Fejér Johanna (3. díj, tanítónő
Kőműves Edit), a vásárhelyi Nagy
Izabella (2. díj, tanítónő Szatmári
Zsuzsánna) és az erdőszentgyörgyi
Nagy Paula Ibolya (1. díj) került. A
legjobb regélőnek bizonyuló kisdiák
tanítónője kérdésünkre elárulta: na-

gyon örülnek a díjnak, és úgy érzik,
megérdemelten kapták. Tanítványa
egyszerű családból származó, de
nagylelkű, mindig mosolygó, derűs
kislány, aki megértette a követelmé-
nyeket, így nem jelentett nehézséget
a megyei szakaszra való felkészülés,
de az országos megmértettetés előtt
még dolgozniuk kell egy picit –
mondta el Kovrig Ildikó. Paula is
nagyon örült az eredménynek, hisz

nem számított rá, sok munkával járt
a felkészülés, de úgy érzi, megérte.

*
A regemondó vetélkedő országos

szakaszára április 7–8-án kerül sor a
marosvásárhelyi Ariel színházban. A
megnyitóünnepséget 7-én, pénteken
19 órai kezdettel tartják. A tulajdon-
képpeni verseny 8-án, szombaton 9
órakor kezdődik, a záróünnepségre
16.30-tól kerül sor. 

Önbizalom-erősítő álláskeresés
Ma SÁNDOR, EDE, holnap
JÓZSEF, BÁNK napja. 
JÓZSEF: héber eredetű, jelen-
tése vagy Jahve gyarapítson,
vagy utalás a jáspisra, a főpapok
öltözékéhez tartozó palást és
mellvért ékkő díszeire.      A jeles
időjósló napok, a fagyosszentek
egyike.

18., szombat
A Nap kel 

6 óra 30 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 31 perckor. 
Az év 77. napja, 

hátravan 288 nap.
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1 EUR 4,5654

1 USD 4,2396

100 HUF 1,4756

1 g ARANY 167,4998

IDŐJÁRÁS
Felhős égbolt, eső várható

Hőmérséklet:

max. 12 0C
min. 4 0C

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

A rendőrség napjára
Rajzpályázat kisdiákoknak

Iskolásoknak írt ki rajzpályázatot a Maros Megyei
Rendőr-felügyelőség bűnözésmegelőzési osztálya a Mi-
ként látják a tanulók ezt az intézményt témakörben.
Beküldési határidő: március 22-e, szerda. 

Maros megyei 0–V. osztályos diákokat biztatnak a rajzpályáza-
ton való részvételre, amely a március 25-i román rendőrség napi
eseménysorozat része. 

A rendőrségi felhívás szerint  nincsenek feltételek, megszorítá-
sok, épp azért, hogy minél egyszerűbb és vonzóbb legyen a gye-
rekek számára a részvétel. A rendőrség napjához kapcsolódó
témakör szerint a diákok szemszögéből a rendőr szerepének meg-
közelítését várják, a gyermekeknek a rendőrség intézményéhez
való viszonyának üzenetét, illetve azt, hogy a kiskorúak szerint
milyennek kellene lennie a körülöttünk lévő világnak ahhoz, hogy
ők biztonságban érezhessék magukat. 

A rajzok vízfestékkel, temperával vagy ceruzával egyaránt ké-
szíthetők, minden gyermek maximum két rajzzal vehet részt a ver-
senyen. Mindenik rajzon jól olvasható kell legyen a diák neve,
iskolája, osztálya, a pedagógus  vagy a szülő neve és telefon-
száma, a személyes adatokat bizalmasan kezelik.

A pályamunkák fényképmásolata elektronikus formában is el-
küldhető március 22-éig a pincagabriela@yahoo.com e-mail-
címre, privát üzenetben a Siguranţa Mureşenilor
Facebook-oldalon, illetve postán a megyei rendőr-felügyelőség
Borsos Tamás utca 16. szám alatti székhelyére, feltüntetve: a bű-
nözésmegelőzési osztály (în atenţia Compartimentului de Analiză
şi Prevenire a Criminalităţii) figyelmébe. 

A pályamunkák kiértékelésénél a verseny témájának a betartá-
sát, az egyértelmű üzenetet és a rajz eredetiségét veszik figye-
lembe, ugyanakkor korosztályonként díjazzák a rajzokat a  0–I.,
II.–III., IV–V. osztályosok kategóriájában.  A nyertesek díjazását
március 24-én tartják, a nyeremények között van taneszköz, pa-
píráru, poló, puzzle, illetve egy látogatás a rendőrségen. (pálosy)

Regélt a Bekecsalja

Első osztályos kisdiákokat szólít
meg a Román Rendőr-főfelügyelőség
Tedi, a biztonság iskolája elnevezésű

országos projektje, amelynek kereté-
ben a biztonságos közlekedés szabá-
lyaira hívják fel a gyermekek

figyelmét. A kezdeményezést első
ízben a tavalyi tanévben valósították
meg, az idei iskolai évre vonatkozó
második projekt novemberben kezdő-
dött a Román Rendőr-főfelügyelőség és
a Timbark Maspex Románia közötti
partnerkapcsolat jegyében, a tan-
ügyminisztériummal együttműködés-
ben. A projektben részt vevő rendőrök
azokra a veszélyekre figyelmeztetik a
kisdiákokat, amelyeknek az utcai köz-
lekedés során ki lehetnek téve, illetve
az életkoruknak megfelelő megoldá-
sokat is kínálnak a balesetek elkerülé-
sére. 

Maros megyében a projekt kereté-
ben eddig 16 tevékenységre került sor,
amelyeken 399 diák és 16 tanító vett
részt. A rendőrség bűnmegelőzési osz-
tálya a továbbiakban tájékoztató anya-
gokkal segíti az oktatók ezirányú
munkáját. (nszi)

Tedi, a biztonság iskolája
Tudatos gyalogosokat nevelnek

Nagy Paula Ibolya, Nagy Izabella és Fejér Johanna bizonyultak a legjobbaknak 
Fotó: Gligor Róbert László



Március 19-én a Spectrum Színházban be-
mutatják Heltai Jenő A szekrény titka,
avagy a naftalin illata című vígjátékát. Át-
dolgozta és rendezte Kovács Levente, akivel
az előadásról beszélgettünk. 

– Miért választotta egy kevésbé ismert vígjáték
színrevitelét? 

– Heltai Jenő Naftalin című darabja 2001-ben A
masamód – elfelejtett drámák című kötetben jelent
meg. Egyike a két világháború közötti pesti üzlet-
színház több száz népszerű darabjának, melyek
közül később nagyon sokat kevésbé játszottak.
Saját könyvtáramban mintegy egyméternyi színda-
rab van ezektől a szerzőktől. Heltai Jenő a két vi-
lágháború közötti magyar színpadok Molnár Ferenc
után egyik legtöbbet játszott, közkedvelt vígjátékí-
rója volt. A legnépszerűbb műve, amelyet a maros-
vásárhelyi színházkedvelő közönség nagyon jól
ismerhet, hiszen többször került színre először a
Székely Színházban, majd a színművészeti főisko-
lán, később a nemzeti színházban, az A néma le-
vente. A másik közismert darabja a Tündérlaki
lányok, amelynek prózai és operettváltozata is van.
Ezenkívül több kisebb egyfelvonásosa, kabaréjele-
nete és regénye is létezik. A masamód… című kö-
tetben elsősorban azok a darabok jelentek meg,
amelyek tele vannak „nyári szórakozásra” betájolt
figurákkal, érdekes helyzetekkel, mint a Naftalin,
A masamód, a Jó üzlet, a Kis cukrászda, az Édes
teher című színművek. Az említett színdarabok oly

módon „hézagpótlók”, hogy ha bármely színházban
a nézőtéren „hézag” van, akkor ezekkel kitöltik az
űrt. A két világháború között ugyanis Magyarorszá-
gon „divat” volt, hogy nyáron a színház kiköltözött
a ligetbe, szabadtérre, nyári színkörökbe, és ott
adták elő ezeket a könnyed, szellemes, szórakoztató
vígjátékokat. Többet közülük meg is zenésítettek.
A Naftalinnak is, amelyet A szekrény titka, avagy a
naftalin illata címmel játszunk a Spectrum Színház-
ban, van megzenésített és prózai változata is. Úgy
gondoltam, hogy mivel az eredeti dalszövegek he-
lyenként megismétlik mindazt, ami a prózai szö-
vegben van, 50-60 évvel ezelőtti közismert
slágerekkel dúsítom fel az előadást. Hosszas keres-
gélés után olyan dalokat találtam, amelyek majd
felcsendülnek a darabnak olyan helyzeteiben, ami-
kor úgy éreztük, hogy érdemes dalra fakadni. Ezek
a slágerek többnyire ismerősök, lesz olyan is, ame-
lyet a közönség is dúdolni is tudna, ha a cselekmény
nem pörögne gyorsan tovább. Ez a zenés változat
nem nevezhető sem operettnek, sem musicalnek,
hanem koreográfiával színesített zenés vígjáték
vagy bohózat. Tulajdonképpen a zenés műfajok ka-
maraváltozata, amelyben a dalokat hangosítás nél-
kül adják elő a színészek. 

– Ez a műfaj nem áll távol a marosvásárhelyiek-
től, hiszen valamikor a ’80-as években például több
száz előadást is megértek, mint az Emlékek kávé-
háza. Azt is ön rendezte. 

– A Naftalin színdarab hangulata, a Spectrum
Színház játéktere emlékeztet az egyik kedvenc volt

Arany János képe az Akadémiai Albumból (1865). Fotó: Szigeti Tamás (mta.hu)
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Poétai recept
Gyöngy, harmat, liliom, szellő, sugár, villám,
Hajnal, korom, szélvész, hattyu, rózsa, hullám,
Délibáb, menny, pokol… ha mind egybevészed:
Recipe – és megvan a magyar költészet. 

Adj hozzá, ha tetszik, mintegy fölöslegül,
Holdsugárt, amelynek illatja hegedül,
A remény húrjából ezüst szakállakat,
És fond lángostorrá, mint esőszálakat. 

A kétségbeesést álomhabnak véljed,
Takarja be a nap a sötétlő éjet,
Rózsád szeme légyen a roppant ég boltja,
Melyből egy meteor a tengert kioltja. 

S ha ez mind nem elég: bundára hasalván
Pislants a leányra egy laposat, csalfán;
Fújad a tilinkót szedtevettés szájjal,
S kenje meg Apolló fürteidet… 

(1852)

Vajda György



12 szó
A gondolat, hogy a slam poetry iránt min-

dig van érdeklődés, akkor kezdett el motosz-
kálni a fejemben, amikor alig találtam
parkolóhelyet az épület előtt. Odabent, az
András Lóránt Társulat székhelyén, az egy-
kori zsinagóga lépcsőházában, folyosóin egyre
több ismerős arc üdvözölt, a nagyterem pedig
kellemes meglepetést tartogatott: vidám, (nem
csak) fiatal, és teljes telt ház várta, hogy elkez-
dődjön az ,,előadás”, avagy a slammerek (slam
költészetet művelők) estje. 

A tematika és az időpont – március 15-e –
immár hagyománnyá vált a marosvásárhelyi
slames körökben is, mégis a meglepetés ere-
jével hatott a nagy lélekszámú közönség. Mi-
közben a különböző irodalmi esteken,
könyvbemutatókon – kevés kivételtől elte-
kintve – épp csak lézeng az ifjú publikum, a
slam poetry mindig telt házat vonz. És ez jó
dolog. Mert népszerűvé, trenddé emeli az iro-

dalmat, mert közvetlen, gyakran interaktív és
a régmúlt korok kérdéseit kortárs aktualitássá
képes emelni azzal, hogy nemigen tisz-
teli a műfaji, tematikai, avagy generációs
határokat. 

Ez alól a március 15-i est sem volt ki-
vétel. A 12 szó című audiovizuális ün-
nepi slamprodukció a Nest és az András
Lóránt Társulat közös produkciója volt a
Maros megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács,
a Vox Novum és az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetének közös szervezésében.

A rendezvény kezdetén elsötétülő
színpadtér mögötti falra dinamikus il-
lusztrációként kivetített fekete-fehér rö-
vidfilm tovább fokozta az est hangulatát,
amelyet a fellépő slammerek – Fazakas
Zsolt, Járai Richárd, Tófalvi Előd, Vass
Márton – költeményeik és különböző
közjátékok segítségével teremtettek
meg. A háttérvetítés (Banga Szilárd,
Same URL) mindvégig pörgött, a nonfi-
guratívból kiemelkedő utcarészletek,
szimbólumok, ‘56-os, ‘89-es forradalmi
pillanatképek előtt párban olvasták fel írá-

saikat az előadók. Március 15., ünnep, forra-
dalom, jelen, napjaink problémái, kilátásta-
lanság, szójátékok, humor. A lázadás mint
eszmény, amely immár távoli és el nem ér-
hető. Egykori áldozatkészség, bátorság és ál-
dozathozatal, versus mai trendek és
felszínesség. Hallottunk elvont és kimondot-
tan szókimondó slameket, gyakori áthalláso-
kat másoktól, ismert szerzőktől,
klasszikusoktól. Venné-e ma a bátorságot va-
laki, hogy kiszabadítsa a börtönből Táncsics
Mihályt, vagy csak dobnánk a lájkokat a Fa-
cebookon? Nagyjából ez volt a központi kér-
dés, amelyet számtalan variációban jártak
körül az előadók, miközben napjaink termi-
nológiájával és szociális problematikáinak
kérdésfeltevéseivel járták körül az eszményí-
tett kort, amelyben a fiatalság – az ő korosz-
tályuk – mindennel dacolva megváltoztatta
az ismert világot. 

A slamek között az András Lóránt Társulat
táncosai léptek a színpadra, az est pedig –
hogy minden a helyén legyen – jókora bulival
ért véget. A slam lehozta az irodalmat az ele-
fántcsonttoronyból, a hatalmas érdeklődés
pedig jelezte: igény van rá idelent, a vadász-
mezőkön is.
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marosvásárhelyi lokálra, a Muskátlira, ahol
Valton Jenő zongorázott és énekelt, közben
az asztaloknál lehetett beszélgetni. Nagyon
szeretem ezt az intim kávéházi hangulatot.
Tulajdonképpen ezt idézte fel az említett Em-
lékek kávéháza is, amelyet hajdanában a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színházban
rendeztem. A Spectrum Színház környezete
szinte megköveteli ezt a fajta intimitást, amit
ennek a darabnak a kapcsán meg lehet terem-
teni. 

– A két világháború között születtek azok a
klasszikus kabaréjelenetek is, amelyek még
ma is több ezer nézőt vonzanak a színházba.
Miben rejlik a kabaré, a vígjáték sikere?

– Többször rendeztem életpályám során a
két világháború közötti időszakban írt kaba-
rét, színdarabot. A két világháború között volt
egy szerzőgeneráció, amely ilyen darabokat
írt. Mint említettem, Molnár Ferenc volt a
legismertebb, de nem szabad megfeledkez-
nünk Herczeg Ferencről, Heltai Jenőről, a Va-
szary testvérekről, Zágoni Pálról, Szép
Ernőről, Szomory Dezsőről, akik szintén
ehhez a vonulathoz tartoztak. Az általuk írt
darabokban kortól független, örök emberi tu-
lajdonságok, az emberek közötti kapcsolatok
visszásságai jelennek meg különböző drámai

szituációkban. A szerelemnek, a csábításnak,
a megcsalásnak azok a finom változatai ke-
rülnek előtérbe, amelyek bármikor, bárhol
megtörténhetnek, csak más kontextusban.
Ezekkel az emberi hibákkal, a gyarlóságok
színes forgatagával szívesen szembesülnek a
nézők, mert egyszer csak rádöbbennek, hogy
ilyesmi velük is előfordulhat. Görbe tükröt
állít, amely ezeket a fonákságokat nem ag-
resszíven, hanem elegánsan, kifinomult esz-

közökkel tárja fel, és ezért a nézők meghök-
kennek ugyan, de nem sértődnek meg. Egy
másik eleme az előadásnak, hogy Heltai da-
rabjában többször jelen van az ún. késleltetett
reakció, a félreértések helyzetkomikuma,
vagy akár olyan váratlan fordulat, amikor a
színész „kiszól” a nézőkhöz. Ezek a helyze-
tek a színészi technikát is nagyon jól fejlesz-
tik, csiszolják, ugyanis nem egy folyamatos
karakterépítkezés van a darabban, hanem
ebből időnként kizökken a színész, és ez az
előadót is próbára teszi. A néző és a színész
közötti interaktivitás is a darab egyik titkos
vonzereje. 

– A címre utalva eszembe jut az a játékfil-
mekben is visszatérő jelenet, amikor a házas-
társak egyike megcsalja a másikat, és hirtelen
hazatér a felszarvazott férj vagy feleség, és
akkor a szekrénybe rejtőzik a házasságtörő.
Ezek szerint azért „klasszikus” a helyzet,
mert bárkivel előfordulhat?

– Ez is az ilyen jellegű színdarabok egyik
eszköze, amikor azt hiszi a néző, hogy telje-
sen realisztikus dolgot lát, holott nem igaz,
mert igen rafináltan megkomponálva olyan
fordulatok vannak benne, amelyek az életben
is megtörténhetnek, de tulajdonképpen egy
teátrális fordulat okozza a feszültségeket,
amelyek további, betervezett bonyodalmak-
hoz vezetnek, majd eljön a többnyire meg-
hökkentő megoldás. Ezek mértani
pontossággal megtervezett darabok, ame-

lyekre jellemző a rendkívül fortélyosan meg-
teremtett cselekménysorozat. Az ilyen szín-
darabok komoly szerkesztési ívet
igényelnek, mert nem olyan egyszerű három
felvonáson keresztül fenntartani a feszültsé-
get. A 19. században Feydeau, Sardou, nap-
jainkban Neil Simon, Ray Cooney említhető
a legsikeresebb szerzők között, darabjaik
játszhatóak bármikor és bárhol. Azt mond-
ják, hogy első felvonást a drámaírók 85%-a
tud írni, a másodikat csak 10%-a veti papírra,
míg a harmadikat a maradék 5%. Ők a zse-
nik, akiknek a darabjai sokáig fennmarad-
nak. 

– Mikor láthatjuk még a bemutató után a
darabot?

– A bemutató március 19-én lesz, gyakrab-
ban májusban és júniusban láthatják majd a
nézők, mert áprilisban a Spectrum színészei
külföldi műhelymunkán vesznek részt. Heltai
darabja az eddig műsoron levő Gardénia és a
Bűntény a Kecskeszigeten mellett hangulatá-
ban üde nyári színfolt lehet a Spectrum reper-
toárjában, azzal a reménnyel, hogy
könnyedsége miatt sokáig műsoron lesz. Az
idősebb színészgárda mellett a színművészeti
egyetem egy hallgatója és a művészeti líceum
két drámapedagógia szakos diákja is fellép
majd a Spectrum „hölgykoszorúja” mellett.
A zenei munkatárs az Autostop MS, a kore-
ográfiát pedig Deák Orsolya, az András Ló-
ránt Társulat fiatal tagja jegyzi.  

A szekrény titka 

Amint a fentiekben is olvashatták, köny-
nyed „nyári” bohózatot mutat be a marosvá-
sárhelyi Spectrum Színház.

A szekrény titka, avagy a naftalin illata
című előadás Heltai Jenő egyik legismertebb
vígjátékából született, Kovács Levente rende-
zésében. Összesen tíz fő játszik a darabban,
de a főszerep ezúttal mégis egy szekrénynek
jutott – áll a színház új bemutatójával kapcso-
latos közleményben. Mint írják, Heltai Jenő
egyik legismertebb vígjátékát szokás a leg-
jobb magyar „francia bohózatnak” is nevezni,
ugyanis a klasszikus vígjátéki hagyományo-
kat tartja szem előtt. Egymást érik az olyan

pillanatok, amikor az ember már alig akar
hinni a szemének. De mi tagadás, néha jobb
is, ha nem a szemünknek hiszünk, mert ugye
a látszat gyakran csal, azonban a házastársak
sem ritkán… Heltai Jenő zenés bohózatához
még Szirmai Albert komponált zenét, a Spect-
rum Színház előadásához azonban a 40-es,
50-es évek slágerei közül válogattak néhány
igazán közismertet, amelyek pontosan beil-
leszthetők a darab szituációiba.

A premiert megelőzően, e héten tartott saj-
tótájékoztatót a társulat a színház főtéri szék-
helyén, ahol Medve Zsuzsa sajtóreferens
üdvözölte a megjelenteket, majd az előadás-
ban fellépő színművészek gyűrűjében Ko-
vács Levente mesélt a készülő előadásról.

– Egyfajta kezdeményezés ez a produkció
a Spectrum Színház részéről: egy olyan
műfaj felé nyitottunk, ami eddig nem szere-
pelt a műsoron. Volt rá igény, a nézők és szí-
nészek is jelezték, hogy szeretnének egy
klasszikus bohózatot látni, játszani. Menet
közben derült ki, hogy ennek a kis színház-
nak a lehetőségei igen erős kihívást jelente-
nek: mind a műszak létszáma, mind a
rendelkezésre álló tér nagy koncentrációt igé-
nyel. Tíz szereplőnk van, hat hölgy, négy úri-
ember – és mindössze két öltözőnk. 

Eddig kisebb, kamaralétszámú előadása-
ink voltak. A színfalak mögötti koordinációs
lehetőségek korlátozottak ugyan, de igyek-
szünk mindent tökéletesen begyakorolni. Itt
minden területen egy ember dolgozik, ez
nagy tapasztalatot igényel. Jelentős kihívás.

A mű eredeti változatának címe Naftalin, de
ezt is átdolgoztuk, ahogyan a szöveget és a
cselekményt is. Terjedelmes dalszövegek
vannak benne, mi pedig olyan technikát al-
kalmaztunk, amely szerint az 50 évvel ez-
előtti népszerű slágerek illesztődnek olyan
helyzetekbe, amelyekben a szöveg és a han-
gulat ezt megengedi. A kabaré rövid műfaj,
ez a darab hosszabb, három felvonásos mű,
amelynek van cselekményfolyama és más a
dramaturgiája, mint a kabarénak, apróbb dol-
gokban azonban hasonló ahhoz. A fordula-
tok, félreértések, spétek ebben is jelen
vannak: Molnár Ferenc után Heltai a legjobb
szakértője ennek a műfajnak. A néma levente
című darabja ennek a korszaknak a legbrili-
ánsabb műve. Ez a bohózat is a korszak mo-
rális arculatát tükrözi. Identitásváltás,

Premier a Spectrum Színházban

Kaáli Nagy Botond
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Ömlik a fény a földre. Narancsba
oldott vérvörös s égszínkék árad
alá. Angyalt sejtet a magasban a
festői látomás. Fehér a köntös,
fehér a szárny is, óvón takaró a hó-
puha lepel. Nyugalmat terít a lenti-
ekre: leljen már békét a zaklatott
tömeg! Széles a triptichon, oldalról,
fentről jön még több hírnök, bővül
a nyugtató égi palást. Véget kell
vetni tűzvésznek, áradatnak, csitul-
jon végre az öldöklő szenvedély!...
Kedei Zoltán várbeli műtermében
pendít meg lírát, és sugall megszív-
lelendő üzenetet a festőállványon a
hármas osztatú, új olajkompozíció.
A festménynek nincs még végleges
címe, de így is kihallani belőle a

humánum szavát. A festő ezúttal is
hű maradt önmagához, ars poeticá-
ját a piktúra nyelvére átültetve,
kedvenc színeit, kompozíciós
megoldásait mutatja föl e frissen
született, összegező jellegű munká-
ján is. Elgondolkodtató, lélekhez
szóló művészi állásfoglalásából kié-
rezhető, hogy napjainkban is bízik az
alkotás üzenethordozó erejében, hisz
az alkotói igazságban. Akárha Remé-
nyik Sándor sorai buzdítanák a Toll
és ecset című versből: „Ha titkos
mélységek fölé hajolsz, /Hogy vász-
nadon egy varázs-vonást tégy,/ Ha
kémleled az alkony aranyát:/ Test-
vér, testvérem, őrjáratra mégy!”
(N.M.K.)

Kedei Zoltán új képe alá

Lapozó
Nem tudja meg, hogy mégis van Isten,/

arról nem beszélve, hogy egy szonda/ a Hol-
don, miután átvergődött/ a Nyugalom Tenge-
rén, megpillantja/ Armstrongék tépett
zászlórongyait./ Mindez itt a felismerhetet-
lenségig/ lehalkított moraj csupán, még/ az
sem hallatszana, ahogyan/ a fű nő, hogyha
nőne egyáltalán. (Papp Attila Zsolt). Van tíz
százalék, amitől Arany János mégse marad
pusztán csodálatos, örökrégi költő: ott van-
nak a balladák. A ballada mindig korszerű.
Vagy inkább nincs korszerűsége, mint egy
vakolatlan téglaháznak. A ballada a jelenben
létezik, és ha egy kőbaltás gyilkosságot mond
el, akkor is érezzük benne a mostot. És a
módszere, a vágásai: a videoklip műfaja a
ballada. Az Arany-balladák olyanok, mintha
szerzőjük azt a feladatot kapta volna, hogy

restauráljon egy klipet, aminek elveszett a
hangsávja. (Kemény István). Ha valaki az
Arany-összesben nézelődik, felfigyelhet rá,
hogy (…) Arany már létező dallamokra is írt
szövegeket. (…) Nem kell rögtön egy 19.
századi Bob Dylant látnunk Aranyban, bár a
népdalokat begyűjtögető-lejegyző Arany és a
hat lemezből álló 1952-es Anthology of Ame-
rican Folk Musicot karcosra hallgató és
annak inspirációjára dalokat költő Dylan
közé akár máris odaerőltethetnénk némi ana-
lógiát. (Balázs Imre József). Arany János fia-
talkora óta szeretett volna eljutni egyszer
Erdélybe. Szabó Károly ráadásul mint barát
Kolozsvárra költözése után egyfolytában kö-
nyörgött neki, hogy menjen már és főleg a
Székelyföldet ismerje meg. Arany nem indult
el Kolozsvár felé, pedig örökre vágyott Er-
délybe... (Szörényi László). Ennyi kellett
volna, nem több,/ Ami elmúlt, vissza nem

jött,/ Ki elaltat, fel sosem költ,/ Hozza-viszi
éveid,/ Egyszer aztán abbahagyja,/ Elveszi,
de már nem adja/ Újabb s újabb képeid.
(Markó Béla). Ma már egyértelműen elfoga-
dott tény, hogy Arany János 1817. március 2-
án született, de jó, ha tudjuk, hogy ez egy
kikövetkeztetett adat! Aki pedig Arany János
születésének körülményeiről és a családi fé-
szek helyzetéről többet szeretne megtudni,
azoknak ajánlom nagyapám és Dánielisz
Endre már említett közleményét, melyet
Arany János korán elhunyt testvéreiről írtak!
(Oláh-Gál Róbert). Tanulmányozva Brân-
cuşi nemrég megjelentetett levelezését azok-
kal a személyekkel, akik bejáratosak voltak
az Impasse Ronsin 11. szám alatti műhe-
lyébe, számot adhattam magamnak arról,
hogy milyen galád „beszervezési” eljárás
folyt a művész „hazacsábítása” érdekében:
érdekes tények kerültek napvilágra ez

ügyben, amelyek összehangolt „beszervezési
kampány” tényére engednek következtetni.
(Zenovie Cârlugea). Három oldal jut a kalen-
dáriumban az akkor még ugyancsak időszerű
párbajszabályokra (kard és pisztoly) is, ame-
lyekből megtudjuk, amit amúgy sejtettünk,
hogy csakis férfiak vívhattak párbajt, persze
nem kivétel nélkül, csak azok, akik erre er-
kölcsileg és fizikailag érettnek, megfelelő-
nek bizonyultak. (…) Az egészen részletes,
minden apróságra kitérő szabálytömkeleg
valóságos igazságszolgáltató intézménnyé
növekszik, ami nem csoda, hiszen a párbaj
intézménye – bár egyes országok törvényke-
zése tiltotta – többnyire olyan jellegű sértések
megtorlását (lásd manapság: gyűlöletbe-
széd…) szavatolta, amelyekről a büntető tör-
vénykönyv nem intézkedett… (Cseke
Gábor). Székelyföld, 2017. március. Arany
János 200. (Knb.)
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kommunikációs válság – ma így mondanánk az általa tükrözött problemati-
kát. Régebb ezeket a kifejezéseket nem használták, de jól tudták jelentésüket
a színpadon. Kávéházi előadások voltak, mi pedig azt a hangulatot szeret-
nénk visszaadni, nem használunk mikroportot sem, élőben és hangosítás nél-
kül énekel mindenki. Dramaturgia szempontjából a körülmények és a
lehetőségek adta vonalon mozgunk. A korszak sajátos világára jellemző a
polgári házasság, amelyben sportszerű társasjáték a szeretőtartás mindkét
fél részéről. Ez a világ ebben a darabban is megjelenik, a pesti éjszakák,
könnyed erkölcsök és kivagyiság ezen vegyülete, amelyre a sikkesség jel-
lemző leginkább – mondta Kovács Levente.

Az előadásban fellép Czikó Juliánna, Gábor Krisztina m.v., Göllner Bo-
róka m.v., Kárp György, Kiliti Krisztián e.h., Márton Emőke-Katinka, Nagy
Beáta, Szász Anna, Székely Szabó Zoltán és Tatai Sándor. Díszlet- és jel-
meztervező: Takács Tímea, hang- és fénytechnika: Incze Róbert, zene: Szőcs
János és Árkosi Péter, koreográfia Deák Orsolya.

Az előadás premierjét március 19-én, vasárnap 7 órától tartja a Spectrum
Színház, majd másnap, március 20-án megismétlik, szintén 19 órától. To-
vábbi előadás-időpontok: március 31., este 7 óra, illetve április 2-a, délután
5 óra. Jegyek válthatók a www.biletmaster.ro weblapon, valamint a Spect-
rum Színház Rózsák tere 13. szám alatti jegypénztárában hétköznapokon
8:30 és 11:30 óra között, telefonos helyfoglalás is lehetséges a 0744-301-
875-ös számon naponta 8:30 és 18 óra között.

Premier a Spectrum Színházban
(Folytatás a 4. oldalról)
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Sajtófotó-pályázat
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar

Művészeti Karának audiovizuális kommunikáció –
forgatókönyv- és reklámírás, média szaka sajtófotó-
pályázatot hirdetett Az énkép és/vagy a másság meg-
jelenítése címmel, amelyre XI. és XII. osztályos
tanulók jelentkezését várják.

A pályázóktól egy 3-6 képből álló, sajtófotó jel-
legű sorozatot várnak, amelynek egy történetet kell
elmesélnie, eseményt rögzítenie vagy illusztrálnia
(például hír-eseményfotó, képriport, társadalomáb-
rázolás, dokumentarista fotográfia).

Nevezési határidő: 2017. március 20.

A pályázatra való jelentkezés menete 
A pályaműveket e-mailben kell eljuttatni a követ-

kező címekre: jakabtibor@hotmail.com és
kos.anna@yahoo.com.

Az e-mail tárgy rovatában fel kell tüntetni:
1. A pályázó neve, elérhetősége (e-mail, telefon-

szám);
2. Az iskola neve, címe, a pályázó osztálya;
3. A képsorozat címe, az egyes képek aláírása;
4. Adatok arról, hogy hol, milyen eseményen és

mikor készült a képsorozat.

Formai és technikai követelmények
A képek készülhetnek analóg vagy digitális fény-

képezőgéppel, vagy akár telefonnal. Az analóg gép-
pel készült fotók esetén ezeket digitális formában
lehet elküldeni.

A pályázaton manipulált képek nem indulhatnak.
Nem számít manipulációnak a hagyományos foto-
gráfiai korrekció, így a színek, tónusok és a fényerő
beállítása, illetve a felvétel közben keletkezett tech-
nikai hibák eltávolítása. Manipulációnak számít –
és kizárást von maga után – a képek tartalmának
megváltoztatása, vagyis képi elemek utólagos eltá-
volítása vagy hozzáadása, továbbá effektszűrők
vagy más képmanipulációs eljárások alkalmazása.

Elbírálásnál a képek történetet közvetítő (elme-
sélő) ereje előnyben részesül a képek technikai ki-
vitelezésével szemben.

A pályázatra elküldött képek ajánlott mérete: a
képek hosszabbik oldala nem haladhatja meg a
3000 pixelt. Pályázni kizárólag JPG (Joint Photog-
raphic Experts Group) formátumú képpel lehet.

Képek elnevezése (fájlnév)
A feltöltött képsorozat fájlneve egyezzen a kép-

sorozat címével, valamint tartalmazza a sorozaton
belül elfoglalt helyét. Pl: koncertre_varva 1.jpg,
koncertre_varva 2.jpg.

Képaláírás
Tekintettel arra, hogy a képaláírás a sajtófotó

műfaj igen fontos eleme, kérjük a pályázókat, hogy
formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatol-
janak képeikhez a nevezés során. (A nemzetközi
gyakorlatnak megfelelően, a képaláírás a következő
kérdésekre válaszol: Mikor? Ki? Mit? Hol? Miért?
Az egyes kérdések értelemszerűen kezelendők,
tehát, ha konkrét esetben nem tehetők fel, akkor a
választ sem kell a képaláírásban megfogalmazni.)

Zsűrizés
A beküldött pályaműveket a Marosvásárhelyi

Művészeti Egyetem szakbizottsága fogja elbírálni.
Az első három helyezett díjban részesül. A legjobb
pályázó felvételt nyer az egyetem audiovizuális
kommunikáció – forgatókönyv- és reklámírás,
média szakára.

A zsűrizés eredményét e-mailben közlik a pályá-
zókkal.

A pályamunkákból idén május 5-én, a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetem minden évben meg-
rendezett médiatudományi konferenciájának
keretében kiállítás nyílik. 

Sok mindenről nem szól ez a szöveg:
Nem szól a hetekben az egész világon hír-

hedtté vált román Btk.-t módosító sürgősségi
rendeletről és az emiatt feltámadt korrupció-
ellenes tüntetésről, ahol százezrek mentek ki
főterekre, önkormányzati épületek, országház
elé munka után, és váltak együtt lelkes vatta-
cukorevő, miccsező civil forradalmárrá. 

Nem szól Donald Trumpról, nem szól Pu-
tyinról, nem szól Orbánról és a budapesti be-
vándorlókról, akikről igen néznivaló filmet
készített Vranik Roland Az állampolgár cím-
mel, két bevándorló főszereplésében: Argha-
van Shekari iráni hölgy és Cake-Baly
Marcelo bissau-guineai úr. Miközben néztük
a szintén bevándorló ismerősömmel, aki ke-
veset beszél, többet ért magyarul, hiszen 8-
10 éve itt él, szóval a film alatt azon
gondolkodtam, hogy kinek készült ez a film?
Akiknek készült, azok átérzik-e és változtat-
e valamit a gondolkodásukon? Változtathat-
e Budapesten vagy Magyarországon a
valóságból merített téma, a civil bevándor-
lókkal készült magyar film? Megnézi majd a
filmet az a sok főbérlő is, aki ha meghallja,
hogy egy fekete ismerősömnek próbálok la-
kást szerezni, kategorikus NEM-mel elhajt,
kizárja a lehetőségét is annak, hogy esetleg

szimpatikus lehet neki egy bevándorló, aki
mellesleg fizetni akar a lakásáért? 

Nem szól a melegekről, akiket hasonló
módon leírnának a főbérlők, mint a fekete is-
merősömet. Érdemes lenne ezzel kísérletezi:
„– Halló, jó napot kívánok, a jófogáson meg-
hirdetett 2 szobásért érdeklődöm, mikor lehet
megnézni? – Ugye nem bevándorló? – Nem,
nem, én egy buzi magyar vagyok.” (sípszó)
Ez még a finomabb, európai reakció. Az iráni
meleg ismerősöm rosszabbul járt: az ő sze-
relmét Teheránban felakasztották, halálra ítél-
ték.

Nem szeretnék a reggeli emberszagról sem
írni a BKV-n, nem szeretnék az üres, fülhall-
gatós tekintetekről sem beszélni, említésre
sem méltatnám a sok nyikhaj suhancot, kövér
csitrit, fiatal menedzsert és középkorú kőmű-
vest, akiket nagyon ritkán látok helyet átadni
idősödő hölgyeknek. Hihetetlen, de legutóbb,
amikor ezt tettem a 47-es villamoson, a 60
körüli néni csokival jutalmazott a helyért cse-
rébe!

Szóval nem szeretnék ilyen hétköznapi
ócskaságokról beszélgetni, van nekünk fon-
tosabb dolgunk is itt a bolygón: várni. 

Várok a Keletinél, várok a buszra, várok a
4-es kasszánál az Aldiban, várok a nagy le-
hetőségre, várok a fizetésre, várok egy Face-
book-üzenetre, várok egy e-mailre, hogy

pöröghessen tovább
a meló, várok vala-
kire, nagyon rég,
várok arra, hogy
időm legyen dol-
gokra. Várok arra,
hogy szebb legyen a
világ. Várok az Iga-
zira. 

Nézem az órát.
Szívom a cigit. Szí-
vom a fogam. Cicce-
gek. Ideges leszek.
Felmegy a pulzusom.
Kényszerképzeteket
gyártok. „Biztos va-
lami történt.” „Lehet,
hogy nem is jön.”,
„Valaki mással van
most” „Egyáltalán,

hogy gondolhattam azt, hogy…”, „Bassza
meg!” Szívom a cigit. 

Egyszer olvastam valamit a türelmetlen-
ségről, hogy minden Igazi betoppan, minden
történet megtörténik, minden bomba, aminek
robbanni kell, felrobban, minden nap, amire
várunk, eljön, minden, amit szeretnénk, meg-
kapunk, a világ is jobb hely lesz, már túl va-
gyunk a legsötétebb időszakokon, és lassan
feljön a nap, új energiák jönnek, új béke köl-
tözik az emberi szívekbe, nem lesz buzizás,
nem lesz zsidózás, sem négerezés, nem akar-
juk megölni egymást, Amerika nem akar
atombombát bevetni, nincs korrupció, nin-
csenek arab terroristák és szexrabszolga csa-
doros feleségek, nem esznek műanyagot a
halak és nem reped szét a GMO-marhák bőre
az agyondoppingolt hústól, nem lesznek ösz-
szetört szívek és részeg egyéjszakások, nem
halunk meg soha, vagy ha mégis, akkor csak
álmunkban. Nem szívok be reggel több
szmogot, és nem látok több piás homelesst a
lépcsőfordulóban. Nem büdös többé a Blaha-
aluljáró. Többet nem haragszom rád, mert
nem te vagy az igazi. Többet nem irigyellek,

mert szebb az autód. Senkinek sem lesz gaz-
dagabb az apukája. Lesz tiszta ivóvíz Indiá-
ban. Becsődöl a gyógyszeripar. Jó ételeket
eszünk, egészségesek vagyunk. Nincs több
virsli, nincs több parizer. Nagy a boldogság.
Visszajönnek a Hufnágel Pistik és elvesznek
minket feleségül.

Csak várni kell.
De nem mindegy, hogy hogyan.
Meg kell tanulni a hasznos várakozást.
A jó életre jól kell várakozni. 
Ha rosszul telik: rosszul várakozunk. 
Nem lehet csak úgy várni. Jól kell várni. 
Én várok. 
Várok a Keletinél, várok a buszra. Várok

arra, hogy szebb legyen a világ. Várok az Iga-
zira. 

Rágyújtok egy cigire, mert akkor biztos
jön a busz.

Pálffy Zsófia 1991. január másodikán szü-
letett Marosvásárhelyen. A Marosvásárhelyi
Művészeti Egyetemen szerzett drámaírói ké-
pesítést. 2014-ben diplomázott. Jelenleg Bu-
dapesten él.

Nincs több virsli, nincs több parizer
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ADÁSVÉTEL
KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (59617)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (59785)

ELADÓ tűzifa házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (59818)

ELVESZETT

CSÜTÖRTÖKÖN du. 3.30-4 óra kö-
zött elvesztődött Miclea Dorel Valen-
tin névre szóló egészségügyi kártya
vagy a 30-as mikrobuszon, vagy a
Dacia buszmegállóban. Megtalálója
hívjon a 0365/808-042-es telefonszá-
mon. (59816-I)

ELVESZTETTEM Váradi Ibolya névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (59822)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(58941)

MEGEMLÉKEZÉS

Istenem, súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne za-
varjam. Álmomban keressen
meg engem, még egyszer hadd
lássam, hadd öleljem. Nem szól-
nék róla, hogy mélyen gyötör a
bánat, csak hadd lássam még
egyszer drága édesanyámat.
Hadd legyen nekem ez a leg-
szebb álmom, súgd meg neki
halkan, hogy nagyon szeretem
és mindennap várom.
Szomorúan emlékezünk március
18-án BALIZS-REDNIC LIDIÁRA
halálának 6. évfordulóján.
Ott pihensz, ahol nem fáj semmi,
nyugalmadat nem zavarja senki.
Jóságos szíved pihen a föld alatt,
minden érted hulló könnycsepp
nyugtassa álmodat! (59760)

Soha el nem múló fájdalommal em-
lékezünk DÁLYAY GABRIELLÁRA
halálának 3. évfordulóján. Drága
szép emlékét, szeretetét szívünk-
ben megőrizzük egy életen át.
Nyugodjon békében! Szerettei.
(59738-I)

„Aki ember volt, küzdő, tiszta
ember, változzék bár porladó rö-
gökké, az élőkben tovább él –
mindörökké.”

(Csepeli Szabó Béla)
Szomorú szívvel emlékezünk
március 19-én ZSIGMOND 
KÁLMÁN tanárra, Makfalva egy-
kori polgármesterére halálának
21. évfordulóján. Akik ismerték
és szerették, gondoljanak rá ke-
gyelettel. Emléke szívünkben
mindig megmarad, hiánya pótol-
hatatlan. Szerettei. (59800-I)

Örök álmod őrizze béke és nyu-
galom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert szeretünk és hiány-
zol nagyon. Örökre összetört
szívvel emlékezünk március 17-
én a ditrói születésű BAKOS
MÁRIÁRA halálának 10. évfordu-
lóján. Szép emlékét szívünkben
őrizzük egy életen át. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Szerettei. (59814)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, dédmama,
rokon és jó szomszéd, 

özv. PLETL ISTVÁNNÉ 
szül. RÁCZ IRÉN 

hosszú betegség után életének
91. évében elhunyt. Temetése
2017. március 18-án, szomba-
ton 12 órakor lesz a római kato-
likus temetőben, katolikus
szertartás szerint. 

A gyászoló család. (59817-I)

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal, akik ismerték,
hogy szeretett édesanyám, 

KISS ILONA 
életének 83. évében, 2017. már-
cius 16-án, méltósággal viselt
szenvedés után csendesen
megpihent. Temetési szertar-
tása március 18-án 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 
Búcsúzik tőle fia, menye és
unokája. (59819-I)

Fájó szívvel búcsúzom anyatár-
samtól, 

KISS ILONÁTÓL. 
Úgy mentél el, ahogy éltél,
csendben, szerényen. Lelked
nyugodjon békében! 

Gyulai Manyi. (59819-I)

Mély fájdalommal és szomorú
szívvel tudatjuk, hogy a nagyon
szeretett férj, édesapa, após,
nagytata, dédtata, barát, szom-
széd, rokon és jó ismerős,

id. CSIKI ZOLTÁN 
a fertőzőklinika nyugalmazott

főasszisztense, 
mindenki Zoli bácsija 

életének 84. évében Tatabányán
csendesen megpihent, lelkét
visszaadta Teremtőjének. Te-
metése 2017. március 21-én,
kedden 14 órakor lesz a maros-
vásárhelyi református temető-
ben, református  szertartás
szerint.  
Bánatos lélekkel búcsúzik tőle
felesége, három fia, menyei,
unokái és dédunokái. Szívünk-
ben mindig élni fog mosolygós
tekintete, kedves szavai. Soha-
sem feledünk. (sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

A Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem Marosvá-
sárhelyi Karának munkaközös-
sége őszinte részvétét fejezi ki
oktatójának, dr. Pletl Rita
egyetemi tanárnak ÉDESANYJA
elhunyta alkalmával. (sz.-I)

Őszinte együttérzésünk a Nagy
család minden tagjának drága
barátunk, LÁSZLÓ életének el-
vesztése okozta fájdalmukban.
Ajtayék. (59820-I)

Őszinte részvétem és együtt-
érzésem fejezem ki barátomnak,
Lacinak ÉDESAPJA elvesztése
által okozott fájdalmában.
Nyugodj békében, Zoli bácsi!
András. (sz.-I)

A semmi ágán ül lelkem, hiszen:
apró cserepekből áll össze az
élet, hogy aztán ismét darabokra
hulljon. 
Özv. KISSNÉ KENEDICH ILONA, 
nyugodjék rajtad a Szentlélek
áldása.  Akinek szíve rád
támaszkodik, megőrzöd azt teljes
békében, mert benned bízik.
A lélek nem hal meg: megyek
utánad, őszinten sajnálom a
veszteségeteket. Fájdalmatokban
együtt érzek veletek. Nyugodjék
békében! Testvére, özv. Gálfiné
Kenedich Piroska. (59826-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Csiki Lászlónak és ifj. Csiki
Zoltánnak szeretett édesapjuk,
id. CSIKI ZOLTÁN elvesztése
okoza mély fájdalmukban.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! Az Alkony Kft.
munkaközössége. (sz-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNI-
ÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes ki-
utaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és
ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59537-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59537-I)
FRANCIA CÉG BÚTORFÉNYEZŐ MŰHELYÉBE készre dol-
gozásra alkalmaz SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET. Ingyenes
szállítást, étkezési jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel. 0748-
111-797, 0748-111-796. (18707-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
A TIMKO PÉKSÉG ELADÓLÁNYOKAT alkalmaz. Az önélet-
rajzokat a Bodoni utca 83. szám alá lehet benyújtani. (18710-I)
MUNKATÁRSAKAT keresünk KERTÉPÍTÉSI MUNKÁKRA, jo-
gosítvánnyal rendelkezők előnyben. Tel. 0743-037-857. (59762-I)
ÉPÍTKEZÉSBE MUNKÁSOKAT keresünk. Tel. 0740-789-236.
(59733-I)
CÉG HÁZTETŐKÉSZÍTÉST, javításokat stb. vállal. Tel. 0764-
463-517, 0747-634-747. (59401-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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Marosvásárhely municípium 
tartós városi mobilitási tervének

környezetvédelmi 
engedélyeztetése

Marosvásárhely municípium értesíti az érintetteket, hogy elké-
szült a tartós városi mobilitási terv első változata, és benyújtották
a környezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozó kérést a 2004.
évi 1076-os kormányhatározatnak megfelelően.

Marosvásárhely municípium tartós mobilitási terve egy straté-
giai dokumentum, amely szükséges az európai uniós alapok lehí-
vásához a 2014–2020-as időszakra vonatkozó Regionális Operatív
Programnak a fenntartható városfejlesztés támogatására vonat-
kozó 4-es prioritási tengelye keretében.

A Marosvásárhely municípium tartós mobilitási terve első vál-
tozatával kapcsolatban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal
www.tirgumures.ro honlapján lehet tájékozódni a PMUD-Tg.
Mureş (tartós városi mobilitási terv – Marosvásárhely) címszónál,
illetve a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 40-
es irodában hétfőtől péntekig 9–14 óra között.

A terv esetleges környezeti hatásával kapcsolatban tájékozódni,
illetve a dokumentumot megszerezni, átnézni a Maros Megyei
Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Hídvég (Podeni) utca 10. szám alatt lehet hétfőnként 9–15 óra kö-
zött, keddtől péntekig 9–12 óra között, jelen felhívás közzététele
után 15 napig.

A javaslatokat, megjegyzéseket ugyanezen időszakban a Maros
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén lehet benyúj-
tani.

Dr. Dorin Florea polgármester

Marosvásárhely municípium 2016–2023-as 
integrált városfejlesztési stratégiájának 

környezetvédelmi engedélyeztetése 
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal értesíti az érintetteket, hogy elkészült Maros-

vásárhely municípium 2016–2023-ra vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiájának első változata,
és benyújtották a környezetvédelmi engedélyeztetésre vonatkozó kérést a 2004. évi 1076-os kormány-
határozatnak megfelelően.

A Marosvásárhely municípium integrált városfejlesztési stratégiája 2016–2023 egy olyan stratégiai
dokumentum, amely szükséges az európai uniós alapok lehívásához a 2014–2020-as időszakra vonat-
kozó Regionális Operatív Programnak a fenntartható városfejlesztés támogatására vonatkozó 4-es
prioritási tengelye keretében.

A Marosvásárhely municípium integrált városfejlesztési stratégiája 2016–2023 első változatával
kapcsolatban a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal www.tirgumures.ro honlapján lehet tájékozódni
a SIDU-Tg. Mureş (integrált városfejlesztési stratégia, Marosvásárhely) címszónál, illetve a Marosvá-
sárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, a 40-es irodában, hétfőtől péntekig 9–14 óra között.

A stratégia esetleges környezeti hatásával kapcsolatban tájékozódni, illetve a dokumentumot meg-
szerezni, átnézni a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Marosvásárhelyen, a
Hídvég (Podeni) utca 10. szám alatt lehet hétfőnként 9–15 óra között, keddtől péntekig 9–12 óra kö-
zött, jelen felhívás közzététele után 15 napig.

A javaslatokat, megjegyzéseket ugyanezen időszakban a Maros Megyei Környezetvédelmi Ügynök-
ség székhelyén lehet benyújtani.

Dr. Dorin Florea polgármester 

A Koinónia Kiadó könyvajánlója

Ki innen
A kötet a marosvásárhe-

lyi születésű Visky András
költő-drámaíró-dramaturg
drámáit tartalmazza, me-
lyeket 2007–2015 között
írt. Az önéletrajzi ihletésű
történetekre a megrázó,
könyörtelen valóság jel-
lemző, mégis áthatja őket
a szerző őszinte, lágy
hangja. A gyermekkort
előidéző hangulatok, jele-
netek azt az időszakot tár-
ják fel, amikor az
édesanyát hét gyerme-
kével együtt a Duna-del-
tába telepítette ki a
Szekuritáté, miután a re-
formátus lelkész édesapát
huszonkét éves börtön-
büntetésre ítélték. 

A könyvben olvasható
egyfelvonásosok és mo-
nodrámák többnyire már
színpadon játszott drámák.
A Visszaszületés, Pornó –
Feleségem története,
Green Relief, Megöltem az anyámat, RádióJáték, Bevégezetlen ragyo-
gás itthon, de a világ más tájain is ismertté váltak.

A borítóképen látható felvétel Eszterházy Péter Én vagyok a te ko-
lozsvári előadásán készült.

Visky András pszichologikus-analitikus drámái igazi csemegék az
erdélyi színházkedvelők számára, de a szépirodalom kedvelőinek is,
hiszen a szövegek, melyek nagymértékben történetmondóak, nem csu-
pán színpadon érvényesülnek. A szövegek segítenek abban, hogy kö-
zelebbről megismerhessük az erdélyi magyarság közelmúltját
rendkívül sajátos szemszögből.

A kötetet utószó zárja, melyben Visky András Láng Zsolt kérdéseire
válaszol.

A színházi könyvek sorozatban megjelent Ki innen (Hét színházi
kísérlet) című könyv 2016-ban jelent meg a Koinónia Kiadó jóvoltá-
ból. Marosvásárhelyen megtalálható a Kobak és a Gutenberg köny-
vesboltokban, vagy  kedvezményesen is megrendelhető a
www.konyvter.ro vagy a www.koinonia.ro internetes oldalról.

Sajó Enikő

Rágcsálóirtás
A Coral Impex Kft.

felhívja a lakosság figyelmét,
hogy március 22–április 5. kö-
zött Marosvásárhelyen – ma-
gánterületen, magánházaknál
rágcsálóirtásra kerül sor, a Ma-
rosvásárhelyi Polgármesteri
Hivatallal kötött 2011. szep-
tember 13-i 313-as koncessziós
szerződés alapján. 

A felhasználandó szer a Fa-
corat pasta  és/vagy Starkorat
block, hatóanyaga  az Egész-
ségügyi Minisztérium által en-
gedélyezett brodifacoum,
amely mérgezés szempontjá-
ból ártalmasnak (Xn) és irritá-
lónak (Xi) minősül, ellenszere
a K1 vitamin. 

Felkérünk mindenkit, hogy
fokozottan figyeljenek  a bal-
esetek elkerülése végett a kis-
gyerekekre és a háziállatokra.
Ha mégis bejutna a szerveze-
tükbe a méreganyag, sürgősen
jelentkezzenek a Marosvásár-
helyi Sürgősségi Kórháznál el-
látásra.  

A Coral Impex Kft. az
egyetlen engedélyezett társa-
ság, amely rágcsáló-, rovarir-
tást és fertőtlenítést végezhet
Marosvásárhelyen közterüle-
ten, lakótársulásoknál, magán-
házaknál és gazdasági
egységeknél egyaránt.

A DAW BENŢA TÁRSASÁG 
–  Marosszentkirály, Fő út 201. szám  – 

alkalmaz 
MUNKÁST A TERMELÉSBE

Az érdeklődők benyújthatják önéletrajzukat személyesen, vagy elküldhetik 
a 0265/320-522-es faxszámra, illetve az office@caparol.ro e-mail-címre, 

a humánerőforrás-osztály figyelmébe ajánlva. 


