
Jövő héten elkezdődik Romániában a Jászvásáron nemrég 
legyártott jódtabletták szétosztása a lakosságnak – jelen-
tette be a hét elején Alexandru Rafila egészségügyi minisz-
ter. A készletek már megérkeztek a megyei 
közegészségügyi igazgatóságokhoz, Maros megyébe is, vi-

szont a szétosztás módjáról, illetve a jogosultsági kritéri-
umokról egyelőre nem kaptak részletes tájékoztatást a 
megyei hatóságok. 

„A színház  
a tapasztalat  
művészete” 
A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi 
közgyűlése által 1961-ben elfogadott 
határozat alapján minden esztendő-
ben március 27-én ünnepeljük a szín-
házi világnapot, amelyre 1978-tól 
évente egy-egy, a Nemzetközi Szín-
házi Intézet által felkért színházi alkotó 
üzenetet fogalmaz meg. 2022-ben a 
klasszikus és kortárs előadások, első-
sorban operák rendezésével világhí-
rűvé vált Peter Sellars (1957–) 
amerikai rendező osztotta meg szín-
házhoz fűződő gondolatait, amelyeket 
az alábbiakban olvashatnak. 
____________3. 
Megérkezett  
a Szépművészetibe 
Hieronymus Bosch 
egyik fő műve 
Kicsomagolták a budapesti Szépmű-
vészeti Múzeumban szerdán Hierony-
mus Bosch Bolondok hajója című 
festményét, amely az intézmény 
Menny és pokol között – Hieronymus 
Bosch rejtélyes világa címmel április 
9-től, egymilliárd eurós biztosítási  
összértékű anyagot felvonultató kiállí-
tásán lesz látható. 
____________4. 
Párbeszéd,  
sötétben 
A Tompa Miklós Társulat áprilisi műso-
rában újra szerepel a Csoóri Sándor 
életműve alapján, Vecsei H. Miklós és 
barátai összeállításában készült zenés 
előadás Párbeszéd, sötétben címmel. 
A produkciót korábban is vendégül látta 
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház. 
____________5.(Folytatás a 2. oldalon)
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Maros megyébe is megérkezett a jódtabletta-szállítmány 

A családorvosok  
nem vállalnák a kiosztást



Ma ÁRON,  
holnap BUDA és RICHÁRD napja.  
BUDA: régi magyar személynév, ke-
resztnévként a  19. században  újították 
fel. Újgur nyelven megvilágosultat je-
lent. Egyes vélekedések szerint a szláv  
Budimir  személynévből származik, ele-
meinek a jelentése:  lenni  és  béke.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. április 1.

1 EUR 4,9454
1 USD 4,4763

100 HUF 1,3455
1 g ARANY 278,4974

 

IDŐJÁRÁS 
Záporok 
Hőmérséklet: 
max. 13 0C 
min. 2 0C

2., szombat 
A Nap kel 

7 óra 1 perckor,  
lenyugszik  

19 óra 52 perckor.  
Az év 92. napja,  

hátravan 273 nap.
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A családorvosok nem vállalnák a kiosztást

Tavaly szeptembertől Kádár 
István személyében új lelki-
pásztoruk van a fickói refor-
mátusoknak. Elődje, Béres 
András 2020 októberében 
költözött tragikus hirtelen-
séggel az égiekhez, ezután 
közel egy évig Takács Albert 
magyarói lelkipásztor vette 
gondjaiba a magára maradt, 
népes gyülekezetet. Kádár 
István a kolozsvári Farkas 
utcai templomban töltött se-
gédlelkészi szolgálat után ke-
rült Fickóra feleségével, 
Brigittával. 

– Sepsiszentgyörgy mellől, 
Uzonról származom, a párom szat-
márnémeti. Félúton találkoztunk a 
kincses városban, ahol a hitvesem 
jelenleg távoktatásban településfej-
lesztés szakon mesterizik – mesélte 
a fiatal lelkész, akit Brigittával 
együtt nagyon jól fogadtak a fickó-
iak.  

Kádár Istvánt Kató Béla, az Er-
délyi Református Egyházkerület 
püspöke július 4-én szentelte fel, 
szeptember 1-jén pedig Veres Ró-
bert esperes meghívására foglalta el 
helyét a fickói gyülekezet élén.  

– Az itteni embereknek nagyon 
fontos a hit megélése, a templom, 
viszont nem igazán kitárulkozóak, 
a közösség előtti személyes imád-
ságok, tanúságtételek nem jellem-
zők rájuk. Hitbeli megéléseikről 
azok beszélnek bátrabban, akik egy 
ideig áttértek az adventistákhoz, 
aztán újra visszataláltak az eredeti 
vallásukhoz. A családok nagy hang-
súlyt fektetnek a gyermekek vallá-
sos nevelésére, a vasárnapi 
istentiszteleteken az első sort a leg-
kisebb templomba járók foglalják el 
– sorolta eddigi tapasztalatait a lel-
kipásztor, majd örömmel tette 
hozzá, hogy a 361 lelkes gyüleke-
zethez több mint 70 kiskorú tarto-
zik, így a vidéki egyházközségeket 
gyakran érintő apadás helyett itt nö-
vekedés figyelhető meg. 

Kádár István két csoportban – az 
óvodáskortól második osztályig, il-
letve harmadiktól hatodikig terjedő 
korosztálynak – tart vallásórákat. 
Összesen 42 gyermek vesz részt 
ezeken az együttléteken, mégpedig 
igen lelkesen, a karácsonyi pásztor-
játékba is valamennyien bekapcso-
lódtak.  

Virágvasárnapján két konfirman-
dus tesz majd vallást a hitéről, a 
pünkösd utáni vasárnapon négyen 

kiskonfirmálnak. A fiatal lelkész azt 
tervezi, hogy az ünnep utáni idő-
szakban a konfirmált fiatalokkal új-
raindítja a Felső-Maros menti 
egyházközségben régóta szünetelő 
ifjúsági keresztény közösséget, 
amelyet IFI helyett itt IKE-nek ne-
veztek.  

– Azt szeretném, hogy legyen 
ennek a közösségnek egy erős 
magja, ami a későbbiekben másokat 

is magához vonz. Fontosnak tar-
tom, hogy a fiatal korosztály érdek-
lődése szerint alakuljanak az 
együttlétek, a szórakozásra is fi-
gyelmet fordítva különböző temati-
kájú beszélgetések és játékestek is 
helyet kapjanak a programban, 
hogy a résztvevők szabadnak érez-
zék magukat, önmaguk lehessenek, 
és így tudják igazán megtapasztalni 
a hívogató Isten jelenlétét – körvo-
nalazta Kádár István az IKE lénye-
gét.  

A fickói lelkipásztor bibliaolvasó 
kör és énektanuló bibliaórák meg-
szervezését is fontolgatja, ugyanak-

kor a pandémia miatt elmaradt csa-
ládlátogatásokra is szeretne május-
ban sort keríteni. 

– Kolozsvárról, Fazekas Zsolt 
lelkipásztortól két fontos életböl-
csességet hoztam magammal. Az 
egyik az, hogy a türelem és a kitar-
tás összefonódik. A második szerint 
az ember akkor válik igazán fel-
nőtté, akár 26, 27, 28 évesen, ami-
kor az előbbi igazságot képes 
lázadás nélkül elfogadni – idézte fel 
a segédlelkészi útravalót Kádár Ist-
ván, aki párjával abban is egyetér-
tett, hogy a nagyvárosi pezsgés után 
jólesik a fickói csend, nyugalom.

Újraindulhat Fickón az IKE  
Fiatal lelkész, növekvő gyülekezet

Országos tájékoztató kampányt 
indít az egészségügyi minisztérium 
a jódtabletták használatáról – je-
lentette be keddi sajtótájékoztató-
ján Alexandru Rafila. 

Az Agerpres hírügynökség sze-
rint az egészségügyi miniszter el-
mondta, hogy a jászvásári 
Antibiotice gyógyszergyár múlt 
héten legyártotta a lakosságnak ki-
osztandó jódtablettákat, amelyeket 
már el is juttattak a megyei köz-
egészségügyi igazgatóságokhoz. 
Ezek az intézmények fogják szét-
osztani őket a tájékoztató kam-
pányt követően. 

Rafila hangsúlyozta, a jótablet-
tákat nem szabad indokolatlanul, 
megelőző jelleggel bevenni, 
hanem csakis hatósági utasításra, 
amit abban az esetben adnak ki, ha 
Románia közelében nukleáris inci-
dens történik, és az országban ra-
dioaktív jód kerül a levegőbe. 

Az Agerpres a miniszter nyilat-
kozatára hivatakozva közölte, 
negyvenéves kor fölött a kálium-
jodid tabletta nem javallott, kivéve, 
ha az illető rendkívüli mértékben 
ki van téve a radioaktív jód belé-
legzésének, ami csak a nukleáris 
incidens helyszínén fordulhat elő. 
Romániában ez nem tevődik fel. A 
tablettákat a hatósági felhívást kö-
vető legtöbb nyolc órán belül, egy 
alkalommal kell bevenni. Ha több 
mint 24 óra telt el a hatóságok fel-
hívása óta, a tabletta bevétele már 
fölöslegessé válik. 

A kálium-jodidot eredeti csoma-
golásában kell megőrizni, szava-
tossági ideje 3 év. 

Rafila azt is elmondta, jómaga 
azt tartaná a legjobb megoldásnak, 
ha a tablettákat a családorvosok 
osztanák ki, de erről még tárgyal-
niuk kell az érintettekkel. 

Megismételte, Romániát nem 

fenyegeti közvetlenül egy nukleá-
ris incidens veszélye, de nem is 
lehet teljes mértékben kizártnak te-
kinteni – írja az Agerpres. 
Készlet van, a szétosztására  
vonatkozó utasítás még nincs 

Dr. Ferencz Lóránd, a Maros 
Megyei Közegészségügyi Igazga-
tóság igazgatóhelyettese lapunk ér-
deklődésére elmondta, a megyébe 
megérkezett már a jódtabletta-szál-
lítmány, ellenben arra vonatkozóan 
még nem kaptak utasítást, hogy a 
lakosságnak való szétosztás mi-
ként zajlik majd. 

Bár az egészségügyi miniszter a 
családorvosok bevonásával kép-
zelte el a jódtabletták lakosságnak 
való szétosztását, az érintettek til-
takoznak ez ellen, annál is inkább, 
mivel ebben az időszakban igen-
csak megnövekedett a felső légúti 
megbetegedések, grippés esetek 
száma, és ilyen körülmények kö-
zött nem tudják vállalni ezt a fel-
adatot is. A Családorvosok 
Patronátusainak Országos Föderá-
ciója a napokban közösségi olda-
lán tette közzé, hogy március 
25–29. között a föderáció által 
végzett felmérés alapján a család-
orvosok 89 százaléka nem támo-
gatja a miniszter elképzelését, 
miszerint rájuk hárítanák a jódtab-
letták eljuttatását a lakossághoz. 
Véleményük szerint a polgármes-
teri hivatalokat, valamint a kataszt-
rófavédelmi felügyelőségeket 
kellene megbízni ezzel. A föderá-
ció közösségi oldalán közzétett vé-
leményében dr. Soós Szabó Klára, 
a Hargita Megyei Családorvosok 
Szövetségének elnöke kifejtette, a 
miniszter számításai alapján az or-
szágban dolgozó 10 ezer családor-
vos nyilvántartásában 16 millió 
személy szerepel, és a tárcavezető 
véleménye szerint 2-3 hét alatt a 
családorvosok ki tudják osztani 

minden jogosultnak a jódtablettá-
kat. A Hargita megyei családorvos 
azonban saját számításaira ala-
pozva szóvá tette, az ő listáján 
2700 páciens van, és ha három hét 
alatt próbálná meg kiosztani a tab-
lettákat, naponta 173 személyhez 
kellene eljuttatnia. Ha mindenkire 
csupán 5 percet szán, az akkor is 
napi 15 órát jelent. Emellett pedig 
ott van a napi 35-40 beteg, akiket 
el kell látni – adott hangot vélemé-
nyének a Hargita Megyei Család-
orvosok Szövetségének elnöke. 
Az érintettek is a sajtóból  
értesültek 

Dr. Szabó Zoltán marosvásárhe-
lyi családorvos szerdán lapunknak 
elmondta, egyelőre nem kaptak hi-
vatalos értesítést, csupán a sajtóból 
értesültek a családorvosok a mi-
niszter nyilatkozatáról, miszerint 
rájuk hárítanák a jódtabletták ki-
osztását. A szakember egyetértett 
azzal, hogy valóban nekik van kap-
csolatuk a páciensekkel, viszont 
fennakadást okozna a mindennapi 
betegellátásban a tabletták oszto-
gatása. Mint mondta, nem tudják 
vállalni, hogy ők értesítsék telefo-
non a listájukon szereplő jogosult 
pácienseket, de ha azok betelefo-
nálnának, és bemennének a rende-
lőbe a tablettákért, az is nagyon 
zavarná őket a mindennapi munká-
jukban, hiszen az átadás mellett 
valószínűleg alá kell íratni velük az 
átvételi papírt, emellett minden bi-
zonnyal kérdések, netán elégedet-
lenségek is felmerülnek a 
páciensek részéről. Dr. Szabó Zol-
tán hozzátette, a családorvosi ren-
delőkben ez amúgy is rendkívül 
zsúfolt időszak, ugyanis sok a grip-
pés megbetegedés, sokan panasz-
kodnak magas lázra, köhögésre, 
erős fejfájásra, emiatt előfordul, 
hogy napi 40-60 beteget kell ellát-
niuk.

Népszámlálás: a kérdőívek  
kitöltése kizárólag egyénileg vagy  

a kitöltést segítő helyszíneken történik! 
Javában zajlik a népszámlálás, 

amelynek első szakasza az egyéni, 
online kitöltés fázisa. Ez március 
14-étől május 15-éig tart, a kérdőí-
vek a www.recensamantromania.ro 
oldalon érhetők el. 

Az említett periódusban a lakos-
ság egyénileg vagy az összeírópon-
tokon, a számlálóbiztosok 
útmutatásával adhatja meg az ada-
tait. Marosvásárhelyen az egyéni 
kitöltésre szánt időszakban 14 
számlálóbiztos tevékenykedik a 
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hi-
vatal által a város különböző pont-
jain kialakított helyszíneken. 
Jelenleg tíz ilyen helyszín műkö-
dik, a recensamant.tirgumures.ro 
oldalon lehet megtekinteni, hogy 
pontosan hol és milyen nyitvatar-
tási renddel. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 
március 14. és május 15. között 
tehát nem a hagyományos módon 
zajlik a népszámlálás, azaz a szám-
lálóbiztosok nem keresik fel ottho-

nukban a lakókat. Tudomásunkra 
jutott, hogy bizonyos személyek 
valamilyen igazolványt felmutatva 
házalnak, és a népszámlálással kap-
csolatos adatokat kérnek a lakóktól. 
Értesítettük az illetékes hatóságo-
kat a történtekről. Hangsúlyozzuk, 
hogy a számlálóbiztosok kizáró-
lag a kijelölt összeírópontokon 
asszisztálnak a kérdőívek kitölté-
sénél, és nem házalnak. 

Ugyanakkor emlékeztetünk, 
hogy Marosvásárhely Polgármes-
teri Hivatala zöldszámot működtet. 
Az ingyenesen tárcsázható 0800-
888999-es számon a helyi nép-
számlálás megszervezésével, az 
összeírópontokkal és azok nyitva-
tartásával kapcsolatosan lehet ér-
deklődni, de megoszthatják 
észrevételeiket és tapasztalataikat is 
azok, akik már felkeresték a kitöl-
tést segítő helyszínek valamelyikét. 

A Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal bel-  

és külkapcsolati osztálya

(Folytatás az 1. oldalról)

Fotó: Nagy Tibor 

Nagy Székely Ildikó 



A Nemzetközi Színházi Intézet bécsi közgyűlése 
által 1961-ben elfogadott határozat alapján min-
den esztendőben március 27-én ünnepeljük a szín-
házi világnapot, amelyre 1978-tól évente egy-egy, a 
Nemzetközi Színházi Intézet által felkért színházi al-
kotó üzenetet fogalmaz meg. 2022-ben a klasszikus 
és kortárs előadások, elsősorban operák rendezésé-
vel világhírűvé vált Peter Sellars (1957–) amerikai 
rendező osztotta meg színházhoz fűződő gondola-
tait, amelyeket az alábbiakban olvashatnak. 

Kedves Barátaim! 
Miközben a világ óráról órára, percről percre a napi hír-

adásokon csüng, hadd kérjem meg a világ színházcsinálóit 
arra, hogy a történelmi változások és a történeti idő, történeti 
reflexió, történeti tudatosság tükrében fogalmazzuk meg a 
saját céljainkat. Történelmi időket élünk. Mélyreható válto-
zások zajlanak az ember önmagához, másokhoz és a nem em-
beri világhoz fűződő viszonyában, amit szinte lehetetlen 
megragadni, formába önteni, kifejezni, beszélni róla.  

Nem a 24 órás hírfolyamok, hanem az idő peremén léte-
zünk. Az újságok és a média nincs felkészülve erre, és képte-
len megbirkózni azzal, amit most tapasztalunk. 

Van-e nyelv, mozdulat, kép, ami lehetővé teszi a mély el-
lentétek és kíméletlen összecsapások megértését? Hogyan 
tudjuk tapasztalatként és nem tudósításként közvetíteni a 
mostani életünk lényegét?  

A színház a tapasztalat művészete.  
Amikor sajtókampányok, megállapíthatatlan hitelességű 

hírek, félelmetes jóslatok árasztják el a vilá-
got, hogyan léphetünk túl a számok végtelen 
ismétlésén, hogy megtapasztalhassuk az élet, 
az idő, a természet, a barátság vagy akár 
csak az ég különös színeinek szentségét és 
végtelenségét? A két év óta tartó Covid-jár-
vány összezavarta az embereket, eltompította 
az érzékeinket, beszűkítette sokak életét, kap-
csolatok szakadtak meg, vagyis az emberisé-
get, az emberi életközösséget egyfajta 
nullpontra taszította. 

Milyen magokat kell ültetnünk, aztán újra 
elültetnünk, és melyek azok a túlburjánzó, to-
lakodó fajok, amelyeket teljesen és véglege-
sen el kell távolítanunk? Olyan sokan élnek 
a létezés szélén. Olyan sok az irracionális 
módon, váratlanul fellángoló erőszak. És 
rengeteg, már létező rendszerről derült ki, 
hogy valójában a kegyetlenség gépezetei.  

Hová lettek az emlékezés szertartásai? És 
egyáltalán mire kell emlékeznünk? Melyek 
azok a rítusok, amelyek lehetővé teszik, hogy 
végre újragondoljuk és megtegyük azokat a 
lépéseket, amelyeket eddig soha?  

SZERKESZTETTE: 
KAÁLI NAGY BOTOND 

 1530. sz., 2022. április 2.

Csók István: A tavasz ébredése,1900

Kosztolányi Dezső  
 

Az áprilisi  
délutánon 

 
Az áprilisi délutánon 
dalt hallani egyszerre, távol. 
Az illatos, japáni égből 
hull a napfény és hull a zápor. 
Tömjénez a tavasz a légben, 
virágos ágon kancsi fény ég. 
Kis, ideges lányok kacagnak, 
veri az ördög a feleségét. 
Nyilt arccal isszuk az esőt fel, 
agyunkba rózsaszínű láz kap. 
Vékony, ezüst esőfonálon 
dévaj angyalkák citeráznak. 
Kigyúl a táj. Milyen vihar volt. 
Villám se lobbant, ég se dörgött. 
De láttuk a két ősi titkot: 
itt járt az Angyal és az Ördög.

Ibsen: A vadkacsa

Világnapi üzenet és bemutató 
„A színház a tapasztalat művészete”

(Folytatás a 4. oldalon)



A történeti, „epikus” látásmód, a célok, a 
gyógyulás, a jóvátétel és a gondoskodás szín-
háza új szertartásokat igényel. Nem arra van 
szükségünk, hogy szórakozzunk. Hanem 
arra, hogy összegyűljünk. Hogy kialakítsunk 
egy közös teret, és hogy fontos legyen ne-
künk ez a közös tér. Védett terekre van szük-
ségük ahhoz, hogy meghallgathassuk és 
megérthessük egymást.  

A színház az egyenlőség tere. Az emberek, 
istenek, növények, állatok, esőcseppek, köny-
nyek egyenlőségéé. És az újjászületésé. Az 
egyenlőség és a mély egymásra figyelés terét 
az a rejtett szépség világítja be, amelyet a ve-
szély, a nyugalom, a bölcsesség, a türelem 
kölcsönhatása tart életben. 

A Virágfüzér-szútra tízféle türelmet külön-
böztet meg. Az egyik legerősebb az úgyneve-
zett „csodaként megélt türelem”. A színház 
mindig úgy mutatja be az evilági életet, mint 
valami olyan délibábot, amely lehetővé teszi, 

hogy felszabadító tisztánlátással és erővel lás-
sunk át az illúziókon, téveszméken, vakságon 
és tagadáson. 

Annyira biztosak vagyunk abban, hogy jól 
szemléljük a fontosnak tartott dolgokat, hogy 
közben képtelenek vagyunk észrevenni az al-
ternatív valóságokat, az új lehetőségeket, a 
miénktől különböző megközelítéseket, a lát-
hatatlan kapcsolatokat, az időtlen összefüg-
géseket.  

Itt az idő, hogy elménket, érzékeinket, kép-
zeletünket, a történelmünkről és a jövőnkről 
formált gondolatainkat megújítsuk. Ezt egy-
mástól elszigetelt, egyedül dolgozó emberek 
nem tudják megvalósítani. A színház épp az 
együtt munkálkodás lehetőségét nyújtja ne-
künk. 

Szívből köszönöm a munkájukat.  
Peter Sellars 

A jeles napot premierrel ünnepelte a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata: március 27-én Henrik Ibsen 

A vadkacsa című drámáját mutatta be Ke-
resztes Attila rendezésében, a színház nagy-
termében. A Henn János, Fehér Balázs 
Benő, Nagy István, Bartha László Zsolt, 
Simon Boglárka Katalin, Nagy Evelyn-Ad-
rienn, P. Béres Ildikó, Korpos András, Tol-
las Gábor, Meszesi Oszkár és Ferenczi H. 
István által játszott előadás színpadképe 
Keresztes Attila munkája, jelmeztervezője 
Bianca Imelda Jeremias, zeneszerzője 
Boros Csaba, dramaturgja Szabó Réka, for-
dítója Kúnos László, ügyelője pedig Sza-
kács László. 

A 14 éven felülieknek ajánlott produkció a 
bemutatót követően több alkalommal is meg-
tekinthető a színház Nagytermében: legköze-
lebb április 11-én és 15-én, 19 órától. 
Jegyvásárlásra a színház nagytermi jegypénz-
tárában (telefonszám: 0365/806-865), a hely-
színen előadás előtt egy órával, valamint a 
Biletmaster oldalán van lehetőség: https://te-
atrunational.biletmaster.ro/hun/Production/44
0699/A-vadkacsa 

(Knb.)
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Peter Sellars  Fotó: Ruth Walz

„A színház a tapasztalat művészete”

Tizenegy romániai városban lehet 
megnézni áprilisban Kis Hajni első, 
részben személyes élményein alapuló 
nagyjátékfilmjét, a Külön falkát. 

A tizenkét éves Niki (Horváth Zorka) 
nagyszüleivel él, akik nem tudják kordában 
tartani a vadóc, az iskolában nehezen beil-
leszkedő gyereket. Amikor Niki megtudja, 
hogy édesapját, Tibort kiengedték a börtön-
ből, minden tiltás ellenére felkeresi a férfit. 
Tibor (Dietz Gusztáv) kidobóként dolgozik a 
budapesti éjszakában. Magánakvaló alkat, 
erőszakos természete miatt állandó harcban 
áll a környezetével. Sötét múltja és egy csa-

ládi titok miatt kerüli a lányával való találko-
zást, de Nikit nehezebb lerázni, mint gon-
dolta. A két kívülálló lassan közeledni kezd 
egymáshoz, de minden az ellen szól, hogy a 
család egyesüljön. 

A Karlovy Varyban tapsviharral fogadott 
filmet premier előtti vetítésen lehetett meg-
nézni a kolozsvári Győzelem moziban már-
cius 30-án. A vetítésen részt vett a film 
rendezője, Kis Hajni és az egyik főszerepet 
alakító Dietz Gusztáv; Marosvásárhelyen 
csütörtökön láthatta a közönség.  

A filmet Romániában áprilisban több he-
lyen is rendszeresen vetíteni fogják. 

A Külön falka rendezője Kis Hajni, aki-
nek Szép alak című rövidfilmjét korábban 
Diák-Oscarra jelölték, és aki Szántó Fanni-
val együtt jegyzi a Külön falka forgató-
könyvét is. A Külön falka producere Berkes 
Juli és Zachar Balázs, operatőre Nyoszoli 
Ákos, vágója Gorácz Vanda, a zenét Oleg 
Borsos szerezte. A filmet Romániában a 
Filmtett Egyesület forgalmazza. Minden ve-

títés eredeti nyelven, román felirattal zajlik. 
„A sztori rendkívül szerethető: egy maga-
tartászavaros kislány és az éjszakai életben 
kidobóként dolgozó édesapja hosszú idő 
után való találkozásáról és összecsiszolódá-
sáról szól keserédes, olykor vidám, olykor 
viszont könnyfakasztó hangvételben” – ol-
vashatjuk a Filmtettben megjelent kritiká-
ban.

Romániai mozik is vetítik a Külön falkát

Kicsomagolták a budapesti Szépmű-
vészeti Múzeumban szerdán Hierony-
mus Bosch Bolondok hajója című 
festményét, amely az intézmény 
Menny és pokol között – Hieronymus 
Bosch rejtélyes világa címmel április 
9-től, egymilliárd eurós biztosítási 
összértékű anyagot felvonultató kiál-
lításán lesz látható. 

Hieronymus Bosch a világ egyik legizgal-
masabb és legemblematikusabb festői élet-
művét alkotta meg; képei évszázadok óta 
izgatják az emberek fantáziáját – mondta el a 
Bolondok hajója kicsomagolásán a Szépmű-
vészeti Múzeum főigazgatója. 

Baán László hozzátette: a festmény a 
Musée du Louvre egyetlen Bosch-műve, 
amelyet sikerült kikölcsönözni a neves pári-
zsi múzeumból. 

Az egész fennmaradt Bosch-életmű alig 
több húsz festménynél, ennek csaknem a fele, 
tíz saját kezű Bosch-kép lesz látható a Szép-
művészeti tárlatán – hangsúlyozta. Baán 
László kiemelte, hogy Budapesten az utóbbi 
fél évszázad egyik legnagyobb Hieronymus 
Bosch-kiállítása lesz látható. 

A főigazgató elmondta továbbá, hogy a be-
mutatott anyag biztosítási összértéke hivata-

losan egymilliárd euró. Bosch képei valójá-
ban felbecsülhetetlen értékűek, hiszen nem 
elérhetők a műtárgypiacon, de egy-egy képe 
önmagában is több százmillió dollárt érne – 
jegyezte meg. 

A Bolondok hajója erősen metaforikus 
festmény, amely egy mulatozókkal teli csó-
nakot ábrázolva mutat rá az esztelenül a rom-
lás felé haladó emberiség végzetére. A kép 
rengeteg utalást, szimbólumot rejt: szembe-
tűnő például a Bosch által gyakran megfestett 
bagoly, amely a németalföldi festőnél nem a 
bölcsesség madara, hanem a gonoszság erői-
nek képviselője – tette hozzá. 

Elmondása szerint a nagyszabású kiállí-
tásra félszáz köz- és magángyűjteményből 
mintegy kilencven remekmű érkezik. 

A Bosch különleges világát megelevenítő, 
a késő középkor szellemi és vizuális kultú-
ráját április 9. és július 17. között megidéző 
tárlaton a németalföldi mester festői életmű-
véből a Bolondok hajója mellett látható lesz 
többek között a brugge-i Utolsó ítélet-tripti-
chon, a Királyok imádása (New York, Metro-
politan Museum of Art), a Szent János 
Patmosz szigetén (Berlin, Gemäldegalerie) és 
az Ecce Homo (Frankfurt, Städel Museum) 
is.

Megérkezett a Szépművészetibe Hieronymus Bosch egyik fő műve

Baán László bemutatja Hieronymus Bosch Bolondok hajója című festményét a budapesti Szépművészeti Múzeumban 
március 30-án. A párizsi Musée du Louvre-tól kölcsönzött mű a festő Menny és pokol között – Hieronymus Bosch rej-
télyes világa címmel április 9-én nyíló kiállításán lesz látható.                    Fotó: MTI/Balogh Zoltán 

Fotó: Nyoszoli Ákos

Fotó: Nyoszoli Ákos

(Folytatás a 3. oldalról)



Elkelt a magyarországi kortárs festészet meghatározó 
remekműve: Bak Imre Festmény II. című alkotásáért 
32 millió forintot fizettek vasárnap este a Virág Judit 
Galéria aukcióján. 

A háború utáni és a kortárs magyar festészet alkotásait felvo-
nultató árverésen Bak mellett olyan kiváló művészek alkotásai 
kerültek kalapács alá a Budapest Kongresszusi Központban, mint 
Maurer Dóra, Nádler István, Ujházi Péter és ef. Zámbó István – 
közölte a Galéria hétfőn az MTI-vel. 

Mint írták, Bak Imre 1969-es alkotása az egyik legerősebb kor-
társ kép, ami az elmúlt években árverésen szerepelt. A Festmény 
II. című képet az absztrakt festészet egyik remekműveként tartják 
számon. 

Maurer Dóra Overlappings 31 modell B-n-k-z című alkotását 
7,5 millió forintnál ütötte le Kelen Anna, a Virág Judit Galéria 
művészettörténésze, az aukció vezetője. 

A Szölke-gyűjtemény több darabja is új tulajdonosra talált: 
Nádler István Feketebács NO.5. című festménye 4,2 millió forin-
tért, ef. Zámbó István Lány fordított pálmával című alkotása 3,8 
millió forintért, Ujházi Péter Római térképvázlat című képe 5,5 
millió forintért kelt el. 

A közlemény kiemelte: a magyar kortársak egyre nagyobb ér-
téket képviselnek a műtárgyak piacán, az idén 25 éves Virág Judit 
Galéria árverésein folyamatosan magas áron kelnek el ezen mun-
kák. 

„Szívügyünk, hogy minél szélesebb körben megismertessük a 
magyar kortárs művészet kiválóságait. A mostani már a nyolcadik 
olyan aukciónk a sorban, amely a kortárs művekre fókuszál. Min-
den eddiginél nagyobb érdeklődés mutatkozik nemcsak a klasszi-
kus, hanem a modern festmények iránt is” – idézte a kommüniké 
Kelen Annát. 

Március 28-án a Virág Judit Galériában grafikai aukcióval foly-
tatódott a tavaszi árveréssorozat.

Lehetséges, hogy új hagyomány szü-
letik a kulturális élet terén amúgy is 
gazdag városunkban: KULT néven egy 
debütáló alternatív kulturális feszti-
válra kerül sor május 20-a és 22-e kö-
zött Marosvásárhelyen. A 
háromnapos eseménysorozat helyszí-
néül a város egyik legimpozánsabb 
épülete, a Kultúrpalota szolgál, ahol 
izgalmas programokon keresztül igazi 
pezsgést szeretnének nyújtani a láto-
gatóknak a szervezők, akik megjegy-
zik: az itthoni kultúrakedvelő 
közösség egyre élesebben körberaj-
zolódó igényei ihlették őket, úgy 
érzik, hogy az irodalom, a zene, a mű-
vészet szimpátiája áthelyezhető egy 
vonzó, felszabadult, együttes keretbe. 
Hisznek abban, hogy ezek az alkal-
mak képesek eltörölni a kulturális kö-
zegek íratlan konvencióit, így 
korfüggetlenné, élvezhetőbbé, fo-
gyaszthatóbbá teszik mindezt. 

Az eseménysorozat részeként irodalmi és 
képzőművészeti programok, könyves vásár-
tér, rendhagyó kiállítások, előadások, beszél-
getések, könyvbemutatók, interaktív 
elfoglaltságok, workshopok várják a közön-
séget a zene, koncertek, felszabadult bulik el-

engedhetetlen közelségében. A zenés fellé-
pések kivételével a fesztivál ingyenes belé-
pést kínál résztvevőinek. A célközönséget 
képezi minden innovatív, kortalan szellem-
mel bíró személy, aki ki- és bekapcsolódni 
kíván a kultúra közegébe(n). Az önmagát ge-
nerációfüggetlenként meghatározó esemény-
sorozat programkínálata rendhagyó módon 
tálalja a kultúra különféle ágazatainak érté-
keit kicsiknek és nagyoknak, ifjaknak és éret-
tebbeknek, a család minden tagjának. A 
debütáló májusi fesztivál az Életbátorság 
címszó köré rendeződik. A meghívott elő-
adók, a pályázati felhívások és maguk a szer-
vezők is ebben az évadban e témakört kapták 
kihívásként. 

Amint azt a KULT Facebook-oldalán ol-
vashatjuk, a fesztivál egyik megálmodója, 
Bota Melinda elárulta, a céljuk új pespektí-
vából megközelíteni a kultúra témakörét, 
itthoni közegben. Megnyitni egy olyan 
kaput, melyen keresztül teret kínálnak az 
itthoni fiatal tehetségeknek a már méltá-
nyolt társaik mellett. A szórakozás a kávé-
zók hangulatos, oldatlan beszélgetéseivel 
közvetlenül összekapcsolható, a céljuk ha-
sonló légkörben közösen beszélni könyvről, 
zenéről, művészetről, néphagyományról, di-
vatról. 

A fesztivál szervezői számos meghívottal 
beszélgetnek majd, és pályázatokat is kiírtak, 
kiírnak. Közöttük van például egy irodalmi 

és illusztrációs pályázat „bátorság” címszó-
val, két kategóriában. A pályamunkákat szak-
értő zsűri értékeli, amelynek döntése alapján 
a legjobbnak ítélt munkák szerzői, alkotói el-
ismerő oklevelet, illetve megjelenési felületet 
kapnak, a legjobb pályamunkákat beküldő 
három szerző pedig díjazásban részesül. A 
Novella kategóriában a beküldött írásmű leg-
feljebb 15.000 karakter hosszúságú lehet 
(Times New Roman betűtípus, 12-es betűmé-
ret, másfeles sortávolság). Az Illusztráció ka-
tegóriában egy pályázó legfeljebb három 
munkával jelentkezhet a felhívásra, az illuszt-
ráció technikája szabadon választott. Bekül-
dési határidő: 2022. április 28., nevezési díj 
nincsen, a munkákat a kultfeszt@gmail.com 
e-mail-címre várják. 

A fesztivál újabb meghívottjai között talál-
juk többek között Bartos Zsuzsa írót, aki az 
Alkonyőrzők című regényével debütált, je-
lenleg szerkesztőként is tevékenykedik. A 
KULT fontos részét képezi az illusztrátorok 
reflektorba helyezése, ezért Szucher Ágnessel 
is találkozhatnak a résztvevők a szemlén, 
amelyen fellép az X-Faktor dobogósa, Fe-
renczi Kamilla is. 

A KULT további programkínálatáról, meg-
hívottairól folyamatosan töltenek fel informá-
ciókat a szemle Facebook-oldalára, amely a 
www.facebook.com/kultfeszt címen  
elérhető. 

(Knb.)
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Új összművészeti szemle Marosvásárhelyen 
KULT Alternatív Kulturális Fesztivál

Bak Imre festménye 32 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria árverésén

A Tompa Miklós Társulat áprilisi műsorában újra 
szerepel a Csoóri Sándor életműve alapján, Vecsei 
H. Miklós és barátai összeállításában készült zenés 
előadás Párbeszéd, sötétben címmel. A produkciót 
korábban is vendégül látta a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház. A népszerű alkotás ezúttal szélesebb 
közönség elé kerül, április 6-án, szerdán 19 órától a 
színház nagytermében tekinthető meg.  

Vecsei H. Miklós és csapata Arany János, József 
Attila és Pilinszky János életműve után most Csoóri 
Sándor munkássága előtt tisztelegve hozott létre 
koncertszínházi előadást, amely a mai eltávolodás 
és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes és egy-
másra figyeléssel teli válaszokat. 

 
„Akkor még nem volt háború 
s nem kellett egyetlen szorongás 
és egyetlen bosszú bűvöletében élnem – 
Úszott a Nap a szarvasok szemében 
s szép neve volt a Földnek, 
gyermeki szép neve volt. 

Birsalmasárga hegy, pincék és seregélyek, 
a piros szőlővessző időmön átparázslik. 
Mindenütt nyár van most is, 
de ez már másik – 
visszhangot keresek és társakat, hogy éljek.” 
 
Az előadást játsszák: Vecsei H. Miklós; Hegedűs 

Bori; Mihalik Ábel (Hiperkarma, Kispál és a Borz); 
Ratkóczi Huba (SeeN); Frimmel Jakab (Abel Label). 
Rendező: Vecsei H. Miklós; látvány: Kiégő Izzók. 

A zenés műsorra jegyek személyesen a színház 
nagytermi jegypénztáránál kaphatók (telefonszám: 
0365-806-865), a helyszínen előadás előtt egy órá-
val, valamint online, a Biletmaster oldalán: 
https://tm.biletmaster.ro/hun/Event/44003593/Ve-
csei-H-Miklos-es-baratai-Parbeszed-sotetben-Kon-
certszinhaz-Csoori-Sandor-eletmuve-alapjan 

Bővebb információkért kövessék a Tompa Miklós 
Társulat honlapját (https://nemzetiszinhaz.ro/ 
play/parbeszed-sotetben/), valamint Facebook-olda-
lát (https://www.facebook.com/tompamiklos).

Zenés vendégelőadás Csoóri Sándor életműve alapján 
Párbeszéd, sötétben 

Támogatók:



Idén a határon túli magyarlakta terü-
letekről is keresik a Virtuózok új éva-
dának tehetségeit – hangzott el a 
közmédiában zajló produkcióról tar-
tott hétfői sajtótájékoztatón. A klas-
szikus zenei tehetségkutató 
szakemberei a Felvidékre, Erdélybe, 
Csángóföldre és Vajdaságba is elláto-
gatnak, hogy meghallgassák a klas-
szikus zenét játszó fiatalokat. 

Kásler Miklós, a magyarországi emberi 
erőforrások minisztere emlékeztetett arra: a 
Virtuózok folyamatosan megújuló repertoárja 
révén felfedezhetjük ifjú tehetségeinket, akik 
eljuthatnak a világ zeneművészetének a szen-
télyeibe, és képviselhetik ezt a kicsi, de szel-
lemileg, kultúrájában, hagyományaiban annál 
nagyszerűbb nemzetet. 

A szervezők elhatározták, hogy bevonják 
a határokon túl élő magyar fiatalokat is, a ze-
netanárokkal már kiépítették a kapcsolatot – 
tette hozzá Kásler Miklós. 

Peller Mariann, a Virtuózok alapítója és 
producere emlékeztetett, hogy a határon túli 
magyarok minden évben jelentkezhettek a 
műsorba, azonban az idén másképp szeretnék 
megszólítani őket. 

Hozzátette, már felkeresték azokat a zene-
tanárokat, akiknek segítenek abban, hogy 
minden tehetséges külhoni fiatal magyart 
megtalálhassanak. A jelentkező tehetségeket 
felkészítő órákkal és tanárokkal fogják segí-
teni. A három magyarországi mellett egy ha-
táron túli fiatal juthat majd a nagy nemzetközi 
válogatóba. 

Mint elhangzott, 2022-ben is a téli mű-
sorstruktúrában, novemberben mutatják majd 
be mind az öt részt vevő ország tévécsatornái 
a Visegrádi Virtuózok+Szlovénia műsort, így 
idén is akár 70 millió ember ismerheti meg 
Magyarország és a régió gazdag zenei hagyo-
mányait. 

Peller Mariann emlékeztetett: az állandó 
zsűritag, Plácido Domingo mellett a nem-
zetközi zsűri tagja többek között Pablo 

Sainz-Villegas világhírű spanyol gitármű-
vész, Stjepan Hauser horvát csellista, Har-
vey Goldsmith koncertszervező, valamint 
Matteo Bocelli énekes is. Kiemelte, a ma-
gyar válogató zsűrije két új taggal bővült, 
a zsűrielnök Keller András Kossuth-,  
Liszt-, Bartók-Pásztory-díjas zeneművész 
lett. A másik új magyar zsűritag a tavalyi 
nemzetközi adások mentora, Káel Norbert 
zongoraművész, a crossover zenei stílus 

egyik legismertebb képviselője. Továbbra 
is a zsűritagok között szerepel Bogányi 
Gergely zongoraművész, Miklósa Erika 
operaénekesnő, Balázs János zongoramű-
vész, valamint Batta András zenetörté-
nész. 

Múlt pénteken este a Dunán volt lát-
ható az elmúlt két év nemzetközi adásai-
nak összeállításából álló, Válogatás a 
Virtuózok V4+ évadaiból című műsor, 
amelynek végén a 2022-es magyar válo-
gató eseményeiből is ízelítőt kaphattak a 
nézők. 

A tehetséggondozás, a kiemelkedő te-
hetségek számára koncertlehetőségek biz-
tosítása továbbra is az egyik legfontosabb 
missziója a Virtuózok programnak: április 
25-én kerül sor a Virtuózok Nemzetközi 
Művészeti Bizottságának ülésére a Magyar 
Zene Házában, Plácido Domingo elnökleté-
vel. A bizottságban részt vesz még Keller 
András hegedűművész, karmester, Bogányi 
Gergely zongoraművész, Clara Dent oboa-
művész, Petar Culic gitárművész, Hollerung 
Gábor karmester, valamint Eckhardt Gábor 
és Kohán István zenetanárok. A kiemelkedő 
tehetségeket két körben hallgatják meg a bi-
zottság tagjai, és választják ki azokat, akik 
számára különleges nemzetközi tehetség-
gondozó program indul – mondta Peller Ma-
riann. 

A határon túli magyarok számára meghir-
detett Virtuózok-válogatókra május 15-ig 
lehet jelentkezni a https://virtuozok.hu/jelent-
kezes oldalon.

A Dűne című film díszletberendezője-
ként vasárnap este Oscar-díjjal elis-
mert Sipos Zsuzsannának és a Dűnén 
dolgozó magyar szakembereknek is 
gratulált Káel Csaba, a filmipar fej-
lesztéséért felelős kormánybiztos, a 
Nemzeti Filmintézet elnöke. 

„A magyar filmipar és a hazai filmes szak-
emberek kimagasló színvonalú munkájának 
elismerése is egyben a Dűne sikere az Osca-
ron. Több száz hazai filmes közreműködésé-
vel főként Magyarországon készült ez a 
szuperprodukció, mely jelentős szakmai elis-
merésekkel és közel 400 millió dolláros be-
vételével a tavalyi év egyik legsikeresebb 
mozifilmje lett. Óriási gratulációt érdemelnek 
a hazai szakemberek, akik hozzájárultak 

ehhez a világsikerhez. Határtalan öröm az 
egész szakmának Sipos Zsuzsanna Oscar-
díja, mely azt tanúsítja, hogy világszínvona-
lon is kiváló tehetségeink vannak, és azt 
üzeni a világnak, hogy a legjobbak közt van-
nak a magyar filmesek” – írta a kormánybiz-
tos. 

A közleményben arra is kitért, hogy a 
magyar filmipar volumene tavaly mintegy 
30 százalékkal növekedett, a regisztrált 
költések összege elérte a 218 milliárd fo-
rintot. 

„Nem csoda, hogy az ágazat szakember-
utánpótlása égető feladat. Éppen ezért a 
Nemzeti Filmintézet nagy hangsúlyt fektet a 
szakemberképzés fejlesztésére és támogatá-
sára filmiparunk versenyképességének meg-

őrzése és növelése érdekében” – fogalmazott 
Káel Csaba. 

A Denis Villeneuve rendezésében, Frank 
Herbert regényéből készült Dűnét tíz Oscar-
díjra jelölte az amerikai filmakadémia. A va-
sárnap a hollywoodi Dolby Színházban 
megrendezett díjátadó ceremónián hat kate-
góriában kapta meg az Oscar-szobrot. 

Sipos Zsuzsanna díszletberendező és Pat-

rice Vermette látványtervező a produkciós 
tervezés kategóriában nyerte el az Oscar-
díjat. 

Hans Zimmernek az eredeti filmzenéért 
ítélték oda az Oscart. Greig Fraser a legjobb 
operatőrnek, Joe Walker pedig a legjobb vá-
gónak járó díjat vehette át, továbbá a legjobb 
hang és vizuális effektus kategóriában is győ-
zött a film.
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Idén már a határon túlról is keresik a Virtuózok új évadjának tehetségeit

Káel Csaba gratulált az Oscar-díjas Sipos Zsuzsannának 

Peller Mariann, a Virtuózok alapító producere, Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere és Bogányi Gergely 
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész a Virtuózok 2022-es évadáról tartott sajtótájékoztatón az Emberi Erő-
források Minisztériumának Tükörtermében 2022. március 28-án. Idén a határon túli magyarlakta területekről is keresik 
a klasszikus zenei tehetségkutató új évadának tehetségeit. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd 



ADÁSVÉTEL 

ELADÓK őshonos gyümölcsfacsemeték. 
Tel. 0744-263-566. (15554) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALJUK házak felújítását, fa-, 
ács-, bádogosmunkát, cserépforga-
tást, tetőkészítést. Tel. 0746-739-502. 
(15464) 

TETŐFEDŐ KFT. vállal tetőkészítést, 
tetőjavítást, ácsmunkát, bádogos-
munkát, szigetelést, meszelést, bár-
milyen kis javítást. Tel. 0746-972-003, 
György Attila. (15389-I) 

CSERÉPFORGATÁS, tetőjavítás, 
Lindab-tetőlemez, meszelés, bármi-
lyen munka. Nyugdíjasoknak 15% 
kedvezmény. Tel. 0754-553-856, 
Jani. (15242) 

VÁLLALUNK 20% kedvezménnyel 
szigetelést, szobafestést, tetőkészí-
tést, cserépforgatást. Tel. 0748-862-
911, Jani. (15384-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (15526-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel emlékezünk 
PAPP DÉNESRE, aki egy éve, 
hogy örökre eltávozott. Akik is-
merték és szerették, gondoljanak 
rá szeretettel. Emlékét őrzi fele-
sége, fia és családja, unokája és 
családja, rokonai, szomszédai. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! (15499) 

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS 

Őszinte részvétünket fejezzük 
ki Inţa Marikának szeretett 
ÉDESANYJA elhunyta alkal-
mával. Nyugalma legyen 
csendes! Tivi. (15547-I)
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Eltelt egy év, de hiába várunk, maradt a 
fájdalom és a bánat.  
Április 2-án szomorú szívvel emléke-
zünk  

OGNEAN VIORELRA,  
de ő a szívünkben továbbra is velünk 
van. Nagyon hiányzol, Táti!  

A gyászoló család. (15500-I)

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 
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 - 0800-801-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

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

- 08008 208-888 
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625 
• Vasútállomás - 0265/236-284 
• 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.

ALKALMAZUNK FÉRFI MUNKAERŐT TEJFELDOLGOZÓ 
ÜZEMBE, a csomagolórészlegre. Érdeklődni lehet a 0773-316-377-
es telefonszámon. (66385-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér  
április 21-én 10 órakor versenytárgyalást tart autókölcsönzői iroda, 

reklámfelületek bérbeadására és taxistevékenységre.  
Az ajánlatokat április 20-án 16 óráig lehet benyújtani. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro oldalon,  
telefon:  0265/328-888, 0749-014-465.  

A hirdetési rovatban megjelent  
közlemények, reklámok  

tartalmáért  
a hirdetésfeladó  

vállalja a felelősséget!

A NATO keleti külügyminiszterei szerint 
Fontos, hogy a szövetség egységes legyen 

Pozsonyban tárgyaltak a minap 
a NATO keleti szárnyán lévő tag-
államok külügyminiszterei, az 
úgynevezett Bukaresti Kilencek.  

A házigazda Ivan Korčok a megbe-
szélés után kijelentette: egyetértettek 
abban, hogy ami a keleti szárnyon tör-
ténik, az a szövetség egészét érinti, „a 
balti országok keleti szárnyának meg-
erősítése csak a kezdete a védelem 
erősítésének” – írta a Paraméter szlo-
vákiai magyar lap. 
Korčok világos álláspont megfogalma-
zására kérte fel a magyar külügyminisztert 

Fontos, hogy a szövetség egységes legyen – reagált 
a szlovák külügyminiszter arra a kérdésre, hogy mi 
Magyarország álláspontja az ukrajnai orosz invázió 
kapcsán. Ivan Korčok a magyar külügyminisztert vi-
lágos álláspont megfogalmazására kérte fel. A szlovák 
külügyminiszter kiemelte, fontos, hogy határozott lé-
pésekkel mielőbb elkezdjék az Oroszországtól való 
függést felszámolni, ez szerinte közvetlen biztonsági 
és védelmi kérdés.  

Korčok a találkozó után kijelentette: Magyarország 
eltérően vélekedik a V4-ek országaihoz képest, ami az 
ukránoknak történő fegyverszállítást illeti. Hangsú-
lyozta: A mi álláspontunk az, hogy kötelességünk ka-
tonailag is segíteni Ukrajnának, hogy meg tudja 
védeni magát.  

 Szijjártó Péter:  
az orosz–ukrán háború  
nem Magyarország háborúja 

Szijjártó Péter a pozsonyi NATO-
értekezleten is elmondta Budapest kü-
lönutas álláspontját: „Magyarország 
ragaszkodik ahhoz a döntéshez, hogy 
nem szállít fegyvereket Ukrajnába, te-
rületén nem enged át fegyvereket, il-
letve ellenzi az orosz kőolaj és földgáz 
importjára vonatkozó szankciók beve-
zetését. 
Szijjártó elmondta, hogy Magyaror-

szág is elítéli a katonai agressziót, békében és bizton-
ságban szeretne élni, de „az orosz–ukrán háború nem 
Magyarország háborúja, és a magyar kormány min-
dent meg kíván tenni annak érdekében, hogy a magyar 
embereket megvédje ettől a háborútól”. 

A magyar diplomácia vezetője a magyar baloldalt 
bírálta a pozsonyi tárgyaláson, azt állítva, hogy Márki-
Zay Péterék már megegyeztek az ukrán vezetéssel, 
hogy győzelme esetén „a baloldal azonnal elkezdené 
fegyverek szállítását Ukrajnába”. Az ellenzék ezt ha-
tározottan cáfolta. 

Szijjártó hangsúlyozta, hogy Magyarország tiszte-
letben tartja azon országok döntését, amelyek fegyvert 
szállítanak Ukrajnába. Cserébe elvárják, hogy más ál-
lamok tartsák tiszteletben a fegyverszállításokat kizáró 
magyar álláspontot. (Euronews, MTI)

Az orosz erők Ukrajnában nem mutatják 
„semmilyen konkrét jelét” sem hátrálásnak, 
sem csapatvisszavonásnak a Kreml ez irányú 
kijelentései ellenére – jelentette ki Jean-Yves 
Le Drian francia külügyminiszter a Le Figaro 
című napilap internetes oldalán csütörtök 
este megjelent interjúban. 

„Nem látom jelenleg semmilyen konkrét jelét a 
gyakorlatban az oroszok tényleges és tartós irányvál-
tásának” – fogalmazott a francia diplomácia vezetője. 
„Még ha lassabban haladnak is előre az erőik ahhoz 
képest, ahogy azt a Kreml remélte, nem látok jelenleg 
semmilyen jelentős hátrálást, sem valódi tűzszünetet” 
– tette hozzá. 

Az ukrán és az orosz tárgyalóküldöttség keddi 
isztambuli tárgyalása után jelentette be Moszkva, 
hogy a bizalom erősítése céljából jelentősen csök-
kenti a katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv 
térségében. Moszkva azt is közölte, hogy az erői-

nek részleges visszavonása mellett inkább Uk-
rajna keleti részére, Donyeck és Luhanszk kör-
nyékére koncentrálja az offenzív katonai 
tevékenységét. 

Párizs kétkedve fogadta a bejelentéseket. 
„Az isztambuli tárgyalások nem hoztak semmilyen 

áttörést a három hete tartó tárgyalásokhoz képest. 
Ugyanazokat a témákat tárgyalták, és a lényeget ille-
tően semmilyen alapvető előrelépés nem történt” – 
mondta Jean-Yves Le Drian. „Először tűzszünetre és 
az orosz erők kivonásának menetrendjére van szük-
ség” – hangsúlyozta. 

A külügyminiszter szerint az a kérdés, hogy a beje-
lentések arra szolgálnak-e, hogy az orosz erők rege-
nerálódjanak, vagy pedig Moszkva részéről tényleges 
a tárgyalási szándék. 

„Amíg nem látjuk a valódi és teljes tűzszünet konk-
rét bizonyítékait a gyakorlatban, az első feltételezés 
felé hajlok” – mondta. (MTI)

Párizs szerint semmi konkrét jel nem utal  
az orosz erők irányváltására

 Ivan Korčok                Forrás: Wikipédia
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SAMIRA üzlet 
– Marosvásárhely, Bartók Béla utca 1–3. szám – 

Hagyományos tavaszi  szőnyegvásár 
március 30. – április 3. között! 

Naponta 9–20 óra között szőnyegek, futószőnyegek 
nagy választéka kedvezményes áron!  

Ajándék vár minden vásárlóra!  
Telefon: 0265/269-295; 0740-187-603.


