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Folytatódik az első félév

Három hét múlva újra vakáció

Hat országból
érkeztek adományok
Havadtőre
Nagyon sokan kapcsolódtak be a kezdeményezésbe, összesen hat országból. Már nem csak magánszemélyek,
hanem több helyi közösség is. Baróti
fiatalok édességcsomagot állítottak
össze, a székelyudvarhelyi lelkes fiatalok közössége pedig tartós élelmiszert gyűjtött és jótékonysági
koncertet szervezett.

____________2.
Rendhagyó
bemutató a Stúdió
Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara január 13-án, szombaton 19 órától bemutatja a Bruno
Schulz novellái alapján készült Augusztus című nonverbális előadását.
Rendező: Balázs Zoltán.

____________3.
Sükösd Ferenc
újra köztünk

A marosvásárhelyi művészeti élet felfutásának hőskorát, a múlt század
hatvanas éveit idézi fel Sükösd Ferenc január 12-én nyílt emlékkiállítása
a Maros Megyei Múzeum várbeli épületében.

dődő második félév 18 hétből áll. Az oktatási
folyamatot március 31-én a tavaszi szünidő szakítja meg, amely április 10-ig tart. Ezt követően
június 15-éig zajlik a tanítás, 16-án pedig elkezdődik a nyári vakáció. A végzős évfolyamok
számára ezúttal is hamarabb ér véget a tanév, a
tizenkettedikesek május 25-én, a nyolcadikosok
június 8-án búcsúznak iskolájuktól.
Nagy Székely Ildikó
Azokban a tanintézetekben, amelyekben még
A tanítás három hétig zajlik, február 3-án nem szervezték meg az Iskola másként alternapedig véget ér az első félév, és megkezdődik az tív tanítási hetet, erre május 31-ig kell sort keegyhetes félévi vakáció. A február 12-én kez- ríteni. A felső tagozatos általános iskolásoknak
Hétfőn véget ér a háromhetes téli vakáció, és az óvodások, iskolások számára
folytatódik a 2017–18-as tanév első
fele. A tanügyminisztérium honlapján
közzétett adatok alapján az oktatási
időszak további forgatókönyvét körvonalazzuk.

Fotó: Nagy Tibor (archív)

és a középiskolásoknak félévi dolgozataikat
legkésőbb három héttel a tanítás befejezése előtt
kell megírniuk.
Kisdiákok felmérése
A megyei tanfelügyelőség honlapján közzétett adatok szerint a második, negyedik és hatodik osztályos diákok tudásszintjének országos
felmérésére májusban kerül sor. A magyar tagozatra járó másodikosok május 9-én matematikából bizonyíthatják tudásukat, 10-én pedig azt
mutathatják meg, mennyire tudnak helyesen
(Folytatás a 2. oldalon)

____________5.
Önkormányzati öszszefogás a bözödújfalusi templom
újjáépítéséért
Összefogtak Maros megye RMDSZes önkormányzatai a bözödújfalusi
templom újjáépítéséért. Péter Ferenc,
a Maros megyei RMDSZ és a megyei
tanács elnöke költségvetési kérdésekről egyeztetett a polgármesterekkel,
parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal, valamint a megyei tanácsosokkal csütörtökön délután
Marosvásárhelyen.

____________7.

Szijjártó: elfogadhatatlan a román
miniszterelnök nyilatkozata

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter
teljes mértékben elfogadhatatlannak, az európai értékekhez és a 21. századhoz
méltatlannak tartja Mihai Tudose román miniszterelnök
magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, és közölte, hogy az ügy
miatt pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték
Románia budapesti nagykövetét.

Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján arra reagált, hogy a
román kormányfő szerdán este a
Dcnews.ro portál tájékoztatása szerint a magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatban egyebek mellett
azt nyilatkozta a Realitatea hírtelevíziónak: „Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, nem tudom
milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy ha az a zászló lobogni
fog a szélben, ott fognak lengeni
mellette a helyi felelősök is”.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a Románia területén élő magyar nemzeti közösség
érdekében a magyar kormány mindig a kölcsönös tisztelet talajára kívánta építeni a magyar–-román
kétoldalú kapcsolatokat, ami az
éppen aktuális román kormányok
tekintetében hol több, hol kevesebb
viszonzással és kölcsönösséggel párosult.
Ugyanakkor kijelentette: vitathatatlan, hogy Románia jelenlegi miniszterelnökének
nyilatkozata,
amikor „egy nemzeti közösséget,
annak képviselőit gyakorlatilag kivégzéssel fenyegetett meg, teljes
mértékben elfogadhatatlan, Európához, az európai értékekhez, a 21.
századhoz teljes mértékben méltatlan”.
Szijjártó Péter közölte: éppen
ezért természetesnek, evidensnek és
vitán felül állónak gondolják, hogy
Románia kormányának, miniszterelnökének ezt a helyzetet minél
előbb rendeznie kell.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Szijjártó: elfogadhatatlan a román
miniszterelnök nyilatkozata

(Folytatás az 1. oldalról)
Jelezte: pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték
Románia budapesti nagykövetét, és a „miniszter-helyettes világossá tette számára” a magyar kormány álláspontját, a nagykövet
pedig „bizonyos nyelvtani magyarázatot” próbált adni a kijelentésre.
Szijjártó Péter szerint ugyanakkor, a magyar kormány ezt nem
nyelvtani kérdésnek tekinti, hanem annál sokkal fontosabbnak.
Magyarország célja továbbra is az, hogy Románia területén elő
magyar nemzeti közösség érdekében kiegyensúlyozott, nyugodt,
higgadt, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolata legyen Romániával, de – jegyezte meg – kétségtelen, hogy ez a nyilatkozat
ebben a legkevésbé sem segít.
A külügyminiszter közölte: elvárják Románia miniszterelnökétről, Románia kormányától, hogy ezt a helyzetet sürgősen tisztázza.
Szijjártó Péter azt is nyomatékosította: a kisebbségek jogairól
szóló viták gyakoriak Európában, és mivel érzékeny kérdésről
van szó, fontos a kulturáltság és egymás tisztelete, azonban a
román kormányfő nyilatkozata ezt teljes mértékben nélkülözte.
„Fizikailag megfenyegetni, kivégzéssel megfenyegetni mást, másokat, pláne egy egész közösséget és annak képviselőit, teljes mértékben elfogadhatatlan” – ismételte meg a tárcavezető, hozzátéve:
annak érdekében, hogy a helyzet ne váljon tarthatatlanná, a román
kormánynak, illetve a román miniszterelnöknek kell lépnie.
Arra a kérdésre, hogy bocsánatkérést várnak-e el a román kormányfőtől, Szijjártó Péter azt mondta: ha valaki a 21. században
egy ország miniszterelnökeként egy másik nemzeti közösséget
bármilyen oknál fogva kivégzéssel fenyeget, az a minimum, hogy
azért bocsánatot kér, és világossá teszi, hogy nem arra gondolt.
„Ha nem arra gondolt” – jegyezte meg. Szintén kérdésre elmondta: a román nagykövet nyelvtani magyarázatai a kifejezés
erősségére vonatkoztak, hogy „a lebegni, szállni, lógni igék hogyan viszonyulnak egymáshoz”. Megismételte: ez azonban nem
irodalmi vagy nyelvtani, hanem alapvető biztonsági kérdés, hiszen abban, hogy egy nemzeti közösség biztonságban érezhesse
magát egy ország területén, nem segít az, ha az ország miniszterelnöke lógással fenyeget.
Arra a kérdésre, nem gondolják-e hogy az autonómiát elutasító
román állásponttal szemben teljesen reménytelen a fellépés, Szijjártó Péter azt mondta: az autonómiáról szóló vita legitim, ezt a
kezdeményezést a Románia területén törvényesen működő pártok
tették meg, és ezt a vitát le lehet folytatni kulturáltan. Hangsúlyozta ugyanakkor: az, hogy ezzel kapcsolatban egy ország miniszterelnöke lógással, felakasztással fenyegessen egy nemzeti
közösséget, elfogadhatatlan, ezt a két dolgot nem szabad összemosni, a kettőnek semmi köze egymáshoz.
Arra a kérdésre, hogy milyen gazdasági következményekkel
járhat, ha a román miniszterelnök nem kér elnézést a szavaiért, a
külügyminiszter úgy reagált: várjuk ki, mi lesz a román politikai
vezetés álláspontja és a viselkedése. Jelezte: folyamatosan konzultál az RMDSZ vezetőivel az ügyben.
Ugyanakkor arra is a felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt időszakban „bárhogy is ugrált a román–magyar politikai együttműködés bizalmi szintje”, a gazdasági, kereskedelmi együttműködés
ettől függetlenül dinamikusan növekedett. Reméljük, hogy az
ilyen kulturálatlan megnyilvánulások az élet mindennapi szintjén
nem fognak problémákat okozni – tette hozzá. (MTI)
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(Folytatás az 1. oldalról)
írni, olvasni. A negyedikesek május 15-én román nyelvből, 16-án matematikából, 17-én anyanyelvből bizonyíthatnak. A hatodikosok május 23-án a nyelv és
kommunikáció, 24-én a matematika és természetismeret
nevű, összevont felmérőt írják meg. Mint ismeretes, az
országos felmérők eredményei tájékoztató jellegűek, és
nem kerülnek be az osztálynaplóba.
Kisérettségi június közepén
A nyolcadik osztályt végzett diákok június 4–8. között
iratkozhatnak be az országos képességmérő vizsgákra. A
kisérettségi június 11-én a román nyelv- és irodalomból
zajló írásbeli vizsgával kezdődik, 13-án matematikából,
14-én anyanyelvből bizonyíthatják tudásukat a diákok.
Az óvások előtti, ideiglenes eredményeket június 19-én
legkésőbb déli 12 órakor hozzák nyilvánosságra, a fellebbezéseket ugyanaznap 14–19 óra között lehet benyújtani.
A végső eredményeket június 23-án teszik közzé.
Februárban szóbeliznek az érettségizők
Az érettségi előtt álló diákok a korábbi éveknél sokkal
hamarabb, január 29. – február 2. között iratkozhatnak be
a vizsgasorozatra. A szóbelik még februárban lezajlanak.
A második félév első felében, 12–13-án román nyelvi tudásukról, 14-15-én anyanyelvi ismereteikről adhatnak

számot a diákok, 16-án, illetve 19-20-án számítógépes ismeretekből, 21-22-én idegen nyelvből szóbeliznek. Az
írásbeli vizsgák sorozata a tizenkettedikesek évzárója
után egy hónappal kezdődik, június 25-én román nyelvés irodalomból, 26-án anyanyelvből, 27-én a szaknak
megfelelő kötelező tantárgyból, 28-án a választott tantárgyból írásbeliznek a fiatalok. Az ideiglenes eredményeket július 4-én déli 12 óráig teszik közzé, az óvásokat
aznap 16 óráig lehet benyújtani. A fellebbezések utáni
végső eredményeket július 9-én hozzák nyilvánosságra.
A sikertelenül vizsgázott vagy a vizsgáktól távol maradó diákok július 10-13-án, a pótvizsgázók július 27-én
iratkozhatnak be az őszi pótérettségire, amely augusztus
20-án a román nyelv- és irodalomból zajló írásbelivel
kezdődik. Augusztus 21-én anyanyelvből, 22-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 23-án a választott
tantárgyból írásbeliznek a pótérettségizők. A szóbeli vizsgák augusztus 24–31. között zajlanak. Az ideiglenes eredményeket szeptember elsején délben függesztik ki, aznap
16 óráig lehet fellebbezni, a végső eredményeket szeptember 6-án hozzák nyilvánosságra. Mind a kisérettségire, mind az érettségire készülők megtalálhatják a
tételmintákat a megyei tanfelügyelőség honlapján:
www.edums.ro.

Negyedszer szerveztek gyűjtést a havadtői Családotthon részére. Hagyományosnak számít
tehát ez az akció, hiszen egyre többen tekintik
sajátjuknak a kezdeményezést.

oldani a tárgyi adományok eljuttatását, a Dubajban élő
flamand közösség ennek kihívásait is vállalva gyűjtött
össze és juttatott el Havadtőre kétbőröndnyi cipőt. Nagy
volt az öröm, mindenkinek jutott belőle – fogalmazott
Demeter Dorka, a gyűjtési akció szervezője.
Az idei akció adományait január 5-én vitték el Havadtőre. Az évről évre növekvő, szépülő gyermekek között
új arcok is vannak. Kiderült, hogy egy 27 évesen elhunyt
édesanya árván maradt gyermekei ők, akiket Sebesi Ildikó befogadott. Az anyagi nehézségek miatt a nagykorú
bentlakók nagy része dolgozott ebben a vakációban, többen külföldön is. Ildikó pedig próbálja előteremteni a legszükségesebbeket a kiskorúak részére.
– Együtt pakoltuk ki a teli autót. Egy marosvásárhelyi
adakozó saját kezűleg készített egy nagy babaházat a kisebbek számára. Egyből körbeállták és percek alatt megtelt a babaház lakókkal. Ezután a cipők átadására került
sor. Újra rácsodálkoztunk a fiatalok szerénységére és jólneveltségére, hiszen nem ugrottak neki a sok cipőnek.
Sőt, a nagyobbak egyből a kisebbek lábára kezdték próbálni a lábbeliket, mielőtt maguknak válogattak volna.
Nagyon megható volt! A gyermekek és fiatalok nevében
köszönet a jószívű adakozóknak, akik szívükön viselik a
gyermekek sorsát – nyilatkozta az akció szervezője, Demeter Dorka. (mezey)

Hat országból érkeztek adományok Havadtőre

Demeter Dorka előre egyeztetett Sebesi Ildikóval, a
Családotthon vezetőjével, mire is lenne a legnagyobb
szükség. Egy éve kerítésépítésre gyűjtöttek, s ennek köszönhetően meg is épült a kerítés, ami által nőtt a biztonság, nem fenyegeti veszély a háziállatokat és a kertet sem.
De továbbra is gondot jelent a gyermekek iskoláztatása
és a mindennapi kiadások, amelyek az élelmezésen kívül
felmerülnek. Erre nincs semmilyen anyagi fedezet, éppen
ezért úgy döntöttek, hogy főleg tanszerre és cipőre gyűjtenek.
– Nagyon sokan kapcsolódtak be a kezdeményezésbe,
összesen hat országból. Már nem csak magánszemélyek,
hanem több helyi közösség is. Baróti fiatalok édességcsomagot állítottak össze, a székelyudvarhelyi lelkes fiatalok
közössége pedig tartós élelmiszert gyűjtött és jótékonysági koncertet szervezett. Minden adományt személyesen
vittek el Havadtőre, együtt énekeltek és játszottak a gyermekekkel. A magyarországi Császár református gyülekezete advent idején szervezett gyűjtést, január 19-én pedig
az Offbeat kórus fog jótékonysági koncertet tartani Budapesten. Bár külföldről nagyon nehéz és költséges meg-
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Ballada november-éjszakáról

Páll Lajos

(Dávid Ferenc emlékére)

Így volt bizony, Déva várán
másodszor ült trónt a sátán.

November kint törvényt vacog,
fogy a hit az agy-marékban,
keserűen megnyugodva
háta mögött asszonyhangot
vélt hallani az ősz próféta.
– Megfáradtál, én rokonom?
Azért jöttem utad elé –
szólt a kövek lelke halkan,
jó Kőműves Kelemenné.
– Várnak rád, mint reám vártak
romlásukba bomlott falak,
urad-híved vet a tűzbe,
s országromlásba kavarnak.
Ne bánd, nincs mit, régi nóta,
sas lábára vétekgyűrű,
nincs egy fal a Maros partján
átoktalan büszkeségű.

Nagy itt az ár az ezüstért,
emlékükkel kötő holtak,
bűneikért nem elég már
Krisztusunk sem megváltónak.
Nem volt föld még álmatlanabb,
sem tobzódóbb reményében,
be elfordította arcát
rólunk az egy igaz Isten.
Mégis mint kit örvény kerget,
indulj mélynek, nagy tűzkerék,
kihunysz, de hidd, örök a fal,
mibe hamvadat keverték. –
Halkult a hang, hajnalodott,
Kelemenné szépen, gyöngén
nézte magát a próféta
lassan hűlő szeme tükrén.

Akkor éjjel Erdély-hosszat
bokáztak az akasztottak.

Rendhagyó bemutató a Stúdió Színházban

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara január 13-án, szombaton 19 órától bemutatja a Bruno
Schulz novellái alapján készült Augusztus című nonverbális előadását. Rendező: Balázs Zoltán.

Balázs Zoltán, a budapesti Maladype Színház alapító igazgatója Kolozsváron született,
tanulmányait a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem színész és rendező szakán végezte. Számos budapesti rendezésén
kívül dolgozott Franciaországban, Szlovákiában, Szlovéniában, az Egyesült Államokban, Romániában, de olyan produkciók is
kötődnek nevéhez, mint az Anna and the Barbies tízéves jubileumi koncertje. Az évek

Hazafelé... Sükösd Ferenc rajza

során több kitüntetéssel ismerték el munkáját,
megkapta a Jászai Mari-díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét, a legkiemelkedőbb magyar színházi teljesítményekért odaítélt Színikritikusok Díját. A
Román Színházi Szövetség (UNITER) a legjobb előadás kategóriában jelölte nagyszebeni A Mester és Margarita rendezését.
Balázs Zoltánnal a marosvásárhelyi közönség 2016-ban találkozhatott először, amikor
a Stúdió Színházban vendégszerepelt a Viktor
Kravcsenko regényéből készült Én a szabadságot választottam című monodrámával.
Most a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem
hallgatóival készül az Augusztus című nonverbális előadás bemutatójára, amelyet Bruno

Schulz Fahajas boltok című elbeszélésgyűjteménye alapján állított össze.
Bruno Schulz, a tarka fantazmagóriák,
mesék és szenzációk mestere értéktelen kacatokból építkezik, amelyeknek díszletei között az életünk zajlik, és ahol az egyedüli
lényeget a maszkok és a formák állandó váltogatása jelenti. Bár Schulz a német expreszszionisták, Musil és Kafka szellemi társa, az
egyetemes méretűre dimenzionált rettegés
helyett ő inkább saját gyerekkorából épít
házat magának. A Fahajas boltok mágikusrealista szerzője a Monarchia végnapjait írja
meg egy galíciai kisvárosban, ahol saját apja,
Jakub a szolid kereskedő és filozófus-mágus
alakjában Józef, a gyermek szemével kíséri
végig a régi világ letűnését. A gyermekkor
„lenne annak a ‘zseniális korszaknak’, a
‘messiási kornak’ a megvalósulása, melyet
annyiszor ígértek nekünk az összes mitológiák” – írja. A mindent elözönlő káosz ag-

resszivitásával szemben Józef úgy védekezik,
hogy beengedi azt házának falai közé, és helyet keres neki a lét tereiben: „Mekkora naivitás azt gondolni, hogy az élet ezernyi
apróságáért küzdve alakíthatjuk sorsunkat!
Már csak arra vágyom, hogy elaltassam a
sors éberségét, és minden feltűnést kerülve,
észrevétlenül jószerencsém oldalához simulva láthatatlanná váljak...”

Az előadásban Dőry Brigitta, Erőss Brigitta, Fekete Róbert, Jáger Simon, Lukács
Andrea, Mesés Gáspár, Szabó J. Viktor, Szilágyi Míra, Zsenák Lilla végzős színészhallgatók játszanak. Munkatársak: Zoltán Ildikó,
rendező szak, III.év, Juraszek Zsuzsa, teatrológia, I.év.
A bemutatót követően január 16-án látható
újra az előadás. A Stúdió Színház műsoráról
bővebb információt a www.studioszinhaz.ro
honlapon találnak.

Egy nevezetes történelmi tabló

Az 1568-i tordai országgyűlés

Jelenet az előadásból

A napokban már sokfelé reprodukálták s a
tordai országgyűlés 450. évfordulója előtt
tisztelgő emlékév során biztos még számtalanszor láthatjuk a médiában Körösfői Kriesch Aladár híres festményét. A festő,
szobrász, iparművész, a magyar szecesszió
kiemelkedő képviselője, akinek sokoldalú tehetségét, tudását a marosvásárhelyi Kultúrpalota is nagyszerűen visszatükrözi, az 1568.
január 6–13. között lezajlott rendkívüli történelmi esemény csúcsmozzanatát örökítette
meg híressé vált történelmi tablóján. Művét
többen elemezték, tanulmányokban, jubile-

umi rendezvényeken ismertették. Murádin
Jenő kolozsvári művészettörténész 1980-ban
a Keresztény Magvetőben megjelentetett
Történelmi tabló a szellem szabadságáról
című, gazdagon dokumentált dolgozatában
közölt sok tudnivalót Körösfői Kriesch alkotásáról. Az alábbiakban azokra alapozva foglaljuk össze a legfontosabbakat a képről. A
tizenkét négyzetméteres eredeti kompozíciót
Tordán az egykori fejedelmi házban berendezett múzeumban lehet megtekinteni.
(Folytatás a 4. oldalon)
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Az 1568-i tordai országgyűlés

(Folytatás a 3. oldalról)
tene, de erről a megrendelőket nem tudta
A honfoglalás 1000. évfordulójára hirdetett meggyőzni. A festmény vázlata 1895 tavapályázatot a magyar állam a vármegyék, vá- szán készült el, elnyerte a közönség és a megrosok számára. Témaként olyan helyi törté- rendelők tetszését.
Ezután a festő Tordán és Kolozsváron monelmi nevezetességet, kiemelkedő eseményt
jelöltek meg, amely az utókor számára fönn- dellek, történelmi díszletek után nézett. Komaradó művészi értékkel bír. A lehetőségeket lozsváron korabeli öltözeteket varratott, és
elemezve Torda-Aranyos vármegye, illetve még a városi szegényházba is ellátogatott,
Torda város vezetősége 1894 őszén arra ju- ahol talált is egy „jó arcú” öreget. Dávid Fetott, hogy „bármiképpen lapozgatjuk is a tör- rencről nem maradt fenn semmilyen hiteles
ténelem könyvét, az indítványunkban
megjelölt eseménynél kiválóbbra – mint
a mely a lelkiismereti szabadság declarálása – utalni nem tudunk”. A városi tanács a választott téma történelmi
körülményei és hiteles forrásai iránt érdeklődve, a kolozsvári unitárius püspökségtől és az egyházi képviselőtanácstól
kért a megfestendő történelmi eseménynyel kapcsolatos adatokat. 1894 novemberében azokat meg is kapták. Ezt
követően a tordai képviselő-testület
1500 Ft költségvetést határozott meg a
terv kivitelezésére. A budapesti Képzőművészeti Társulattól kértek tanácsot,
kire bízzák a nagy feladatot, a festmény
elkészítését. A társulat az akkor 32 éves,
már ismert festőművészt, Kriesch Aladárt ajánlotta. Kriesch Budán született,
de rokonai éltek Kolozsváron és Tövisen, sokszor megfordult Erdélyben. Egy
rokoni látogatás alkalmával a tövisi családtagok elvitték őt diódi birtokukra. A
festőnek annyira megtetszett a nyugodt
környezet, hogy az ottani csűrben rendezte be műhelyét. Itt készült el később
a tordaiak által megrendelt festmény is.
Kriesch Tordára utazott a helyszínt tanulmányozni. A főtéri impozáns gótikus
templom falsíkját látva arra gondolt,
hogy nem táblaképet, hanem freskót fesKörösfői Kriesh Aladár festménye

Mozaikkép színes emlékkockákból

Folyamatban a termés begyűjtése, Székely
Ferenc szaporítja könyves jelentkezéseit. A
nemrég zárult esztendő végén két kötete is
megjelent. A születésnapokhoz, szellemi életünk jeleseihez kapcsolódó életinterjúk 5.
gyűjteménye, az Élet-kalangyák is napvilágot
látott, de könyveinek százhalombattai kiadója
Otthoni szeretettel* címen az újságcikkeiből,
leveleiből, visszaemlékezéseiből is közzétett
egy válogatást. A 11 beszélgetést tartalmazó
előbbiről valamikor a későbbiekben ejtünk
szót, ma az utóbbi évtizedben közölt írásait
felölelő kötetre irányítjuk az olvasók figyelmét. A recenzió terjedelmi megkötöttségei
miatt nyilván szűkszavúbban, mint ahogy a
kötet előszavának szerzője, Bertha Zoltán
teszi. Az erdélyi irodalomra, az ehhez kötődő
kiadványokra élénken figyelő magyarországi
irodalomtörténész egyetemi tanár átfogóan
ismerteti az Erdőszentgyörgy körüli kistérség

kulturális mindenese, a néprajzi író, helytörténész, lapszerkesztő Székely Ferenc munkásságát, érzékletesen kirajzolja számos
kiadványban is tükröződő eddigi pályaképét,
méltatja kitartását, a szülőföld, a magyar művelődés, az anyanyelv iránti elkötelezettségét. A metaforikus című bevezető
gondolatsor, A hűség csillagösvényein persze
nem csak Székely szerzői, újságírói alapállására, hitvallására értendő, mindazok emberi, alkotói erényeit, hovatartozását
meghatározza, akikről a kiadvány közel
negyven írása született.
„Emlékrajzok, beszámolók, vallomások –
karcolatok, kisesszék, jegyzetek, arcképvázlatok, számvető krónikás tudósítások megannyi színes mozaikdarabkája kerekedik szép
összképpé a mostani új kötetben is – összegez
Bertha Zoltán. – És bőséges üzenetértékűen,
mint eddig is mindig. A sokoldalúság, sok-

történelmi ábrázolás. A vázlatot a Képzőművészeti Tanácsnak is bemutatták, majd Kriesch Diódra ment, hogy a „pompás csűr
atelierjében” megfesse a tablót.
Másfél évtizeddel a mű elkészülte után a
festő felkérésre így írta le a képen látható történelmi jelenetet: „Az unitárius vallásnak
első papját s egyben mártírját is – Dávid Ferencet – látjuk a kép közepén. Balra tőle,
emelkedettebb trónszéken a fejedelem, mellette a két unokaöccse: Báthory István (a fejedelemtől balra) és Báthory Kristóf (jobbra).
Mögötte áll az olasz Blandrata György, a fe-

műfajúság diktálta írások együttese: összességében tehát az értéktudatos sorsvállalás
megragadó dokumentuma, manifesztuma. Ihletett gondolatokkal, emlékezésekkel, feljegyzésekkel beszél a szerző régi és kortárs
erdélyiekről, s az egyetemes magyarság sokféle törekvéséről, jelenségéről, hiteles képviselőjéről.” Rendkívüli egyéniségek, akik már
rég váltak magyar örökségünk részeivé,
olyan kiválóságok, akik csak rövid ideje nincsenek közöttünk, s még sajgó a hiányuk, és
ma is dolgozó, alkotó értelmiségiek egyaránt
szerepelnek a kötetben. Többen olyanok,
akikkel a beszélgetőkönyvei létrehozásakor
került kapcsolatba, találkozott személyesen
vagy a világhálón Székely Ferenc, váltott
üzenetet, levelet évekkel vagy évtizedekkel
ezelőtt, s őrzött meg az utókor számára. Pusztakamarásiként és Sütő András rokonaként
természetesen az Anyám könnyű álmot ígér
írója volt rá a legnagyobb hatással, a könyvben is a vele kapcsolatos emlékek a legeleve-

*Székely Ferenc: Otthoni szeretettel. Cikkek, levelek, emlékezések, Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2017

Mátyás király
Kolozsvárott

Lázáry René Sándor

(Fadrusz János lovas szobrára)

Fenséges királyunk Kolozsvár Főterén
Fogadja seregét, hátasa harci mén...
Súlyos páncélzatban minek jogar, palást?!
Hadvezérit várja... Vitéz Magyar Balázst,
Kemény Kinizsi Pált, ki vagdalt a portyán:
Szilajul szétkiált, vivát száll ki torkán!
Éljenzi a Győztest gyakor hadi tábor,
Bizakodva néz föl Szapolyai nádor
S a szablyás Báthory, az erdélyi vajda!
Lábánál lobogók, sok zsákmányolt fajta:
Oszmán, német, cseh meg moldovai zászlók,
Kik csatákban voltak zúgó szélben gázlók,
Fondor császáriak, félholdasak, szépek –
Mind letörettek, mint felbőszített népek.
Érces nyugalommal bástyás talapzatán
Túltekinthet Mátyás a megmaradt hazán:
Konokul magaslik Kolozsvár Főterén,
Magabiztos, erős, akár a bölcs remény –
S késő századoknak hódolását várván
Túlnő szennyes idők ármánykodó árján.

Kolozsvár–Marosvásárhely, 1918. december 7-én

Ifj. Borbély Zoltán fotója a Marx József fotóklub Bernády Házban január 11-én nyílt kiállításán

jedelemnek meghitt tanácsadója. Sokat hányatott ember, aki legutóbb Lengyelországból került az erdélyi udvarhoz, és az
unitáriusokéhoz hasonló tanokat hozott magával külföldről. Báthory István és Csáky
kancellár mögött állnak a szász rendek.
Dávid Ferenc mögött balra Csáky Mihály, a
kancellár, aki nem vett nagyon részt a vallásos dolgokban, jobbról Heltai Gáspár, amint
a Bibliát forgatja, s egy másik papnak
mintegy igazolja Dávid Ferenc mondását.
Előbbre a padsorok között egy katolikus
barát, aki megdöbben a hallottakon és Méliusz Péter debreceni prédikátor, aki
szintén bizonyos kétkedéssel fogadja
a szónokló szavait. Mögötte, a templom kórusa alatt a székely rendek,
fönn a kórusban az asszonyok, elöl
pedig a padok között egynéhány magyar rend, kiknek nevei nem fontosak.”
A kép a XIX. század végének festészeti sajátosságaival, a barokkos
fény-árnyék hatásra alapozva jeleníti
meg témáját. Az 1896-os budapesti
kiállításon kiváló fogadtatásban részesült. 1896 tavaszán mutatták be az
akkoriban épült budapesti új Műcsarnok első termében. Tordára csak
1898-ban érkezett meg. 1920-ban
Gyallay Domokos így írt róla: „… a
kép a városháza közgyűlési termét
díszítené, ha állandóan le nem volna
függönyözve. De igen bölcsen lefüggönyözték, mert a pipafüst pusztulással fenyegette.”
A második világháború után a festmény átkerült a tordai hajdani fejedelmi házba, a mai városi történelmi
múzeumba. 1979-ben, Dávid Ferenc
halálának 400. évfordulóján restaurálták.

nebbek, leggazdagabbak. De a sok apróbb,
sorsdöntőnek nem nevezhető mozzanat, amelyet a könyv lapjain felidéz, ugyancsak értékes adalékká válhat, ha valaki valamelyik
általa is előtérbe állított személyiséggel akar
behatóbban foglalkozni. Különleges névsor
kerekedne ide, ha a kötetben megidézetteket
mind fel akarnók sorolni. Sokat közülük a
Múzsa olvasói is megismerhettek éppen Székely Ferenc tollából. Hirtelenjében Jókai
Anna, Szabó Magda, Csoóri Sándor jut
eszembe, de nem maradhat említetlenül Bajor
Andor, Fodor Sándor, Lászlóffy Csaba, Móricz Virág, Czine Mihály sem. Vagy Kusztos
Endre, Bandi Dezső, Görömbei András, Gelu
Păteanu, Molnár Dénes és így tovább. Kiegészülve a maiakkal, az élőkkel, akiknek a
munkája, emberi tartása szintén példaértékű
a szerző számára. Ezt a szellemiséget próbálja erősíteni érzelmi telítettségű könyve közönségében Székely Ferenc „otthoni
szeretettel”. (N.M.K. )

Átadják
a Barcsaydíjakat

Vasárnap, január 14-én,
Barcsay Jenő festőművész
születésnapján adják át
Szentendrén a 2017. évi
Barcsay-díjakat. A 30 éve
elhunyt alkotó nevét viselő
elismerést ez alkalommal
három tehetséges pályázónak ítélte oda a Barcsay
Jenő Képzőművészeti Alapítvány, valamint a Kónya
Márta és Kónya Ferenc
Barcsay-jogörökösök által
felkért zsűri. A kitüntetettek fiatal művészek: Kósa
Gergely, Kristófy Dániel
és az erdélyi Máthé
László. Az ünnepségre a
szentendrei
Városháza
dísztermében kerül sor 16
órai kezdettel.
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Sükösd Ferenc újra köztünk

A marosvásárhelyi művészeti élet felfutásának hőskorát, a múlt század hatvanas éveit
idézi fel Sükösd Ferenc január 12-én nyílt
emlékkiállítása a Maros Megyei Múzeum
várbeli épületében. És újra visszahoz a helyi

tettek. Abban, akárcsak a szentgyörgyi tárlatnyitón, a festőművészt és jellegzetes alkotásait Szücs György, a Magyar Nemzeti Galéria
tudományos főigazgató-helyettese méltatta,
elemezte.

Erdélyi táj

köztudatba egy olyan értékes életművet,
„Közeli barátai és pályatársai rá emlékezve
amely a festő korai halála miatt bizony eléggé gyakran alkati fegyelmezettségét hozták fel,
feledésbe merült. „Az alsósófalvi kőtörők kö- ami azonban nagyfokú lelki fűtöttséget, a kézösségéből kiragadott Sükösd, a Kultúrpalota peken is nyomot hagyó belső izzást leplezett”
– írja róla a budapesti művészettörténész. A
Múzsában az utóbbi időben inkább képtári
munkássága kapcsán emlegettük a nevét
akkor, amikor a Vida Árpád-album előkészületei zajlottak. A szintén korán, 1915-ben 31
éves korában elhunyt nagy tehetség életműkiállítását ő rendezte 1970-ben, és az akkori
átfogó katalógus is elsősorban az ő kitartásának köszönhető. Különös jelenség merülhet
fel bennünk az említett életkorok kapcsán: a
XIX. századtól napjainkig Marosvásárhely
művészettörténetében kirajzolódik egy olyan
vonulat, amelyet az időnap előtt eltávozott kivételes talentumok határoznak meg. Dósa
Géza 25, Vida 31, Sükösd 39, Nyilka Róbert
40, Krafft László és Vass Tamás 46, Kulcsár
Béla 47, Nagy Pál 50, Molnár Dénes 53 éves
volt, amikor a halál érte, és még folytathatnánk a felsorolást Ady Józseffel (41), Erdei
György Zoltánnal (41), Székely Miklóssal
(45), Irsai Zsolttal (54), Szabó Zoltán Judókával (61) és másokkal a későbbiek közül.
Mennyi mindent alkothattak volna még, ha
további évtizedek adattak volna számukra!
Sükösd
Ferenccel olyan tekintetben is igazÖnarckép
ságtalan volt a sors, hogy rövid élete egy
padlásteréből kiképzett toronyműterem haj- megkötésekkel teli, kegyetlen korban zajlott
dani lakója s a Képtár egykori őre”, ahogy le. Így is igazán maradandót tudott teremteni.
Banner Zoltán művészettörténész nevezte az A múzeumi galériában ezen is elgondolkozerdélyi művészetről írt könyvében, 39 évesen hatunk, miközben persze elámulunk a festéhunyt el 1972-ben. Tragédia okozta halálát, szetén, és hagyjuk magunkat bevonni a „csak

Szekusok

néhányan azok közül, akikkel együtt indult a
művészet göröngyös útjain, ma is élnek, alkotnak. Neki kevés idő adatott, hogy pályáját
kiteljesítse, kiérlelje, de sikerült. Erről a múzeum szervezte mostani tárlaton is meggyőződhetünk, s megbizonyosodhattak róla az
eltelt hetekben mindazok, akik Sepsiszentgyörgyön az EMŰK rendezésében láthatták
az anyagot, amelyről katalógust is megjelen-

rá jellemző színskála képi világának bartóki
zengésű alaphangjai: a sófehér, bivalyfekete,
kézvörös, árnyékkék, keselyűsárga és a legfontosabb: a Sükösd-zöld” (Szücs György)
lélekerősítő harmóniájába, amelybe a festő
olykor nyugtalanító disszonanciát is közbeiktat. Belülről fakadt ez nála. Nem csak viszszafogottság és fegyelem uralta festészetét.
„Vannak néhányan, akiknek lelkében hatal-

mas tűz ég, és soha
nem jön senki, hogy
megmelegedjék
annál. Az arra menők
nem vesznek észre
többet, mint egy
csöppnyi füstöt a kémény fölött, és aztán
mennek tovább az
útjukon. Őrizzük ezt
a tüzet magunkban,
hordozzuk a föld
sóját, és türelemmel
– de mégis mily türelmetlenül – várjuk
az órát, míg jön valaki, aki meg akar telepedni ennél a
tűznél, aki maradni
fog” – olvashatjuk az
önvallomást egyik
feljegyzésében. Nyilván az írásbeli megnyilatkozás ritkább
nála. Ars poeticának
ott vannak a festmé- Műtermi csendélet
nyek, beszédes olvasatok a „kemény realista humánum” (Szécsi
András) jegyében. Erről Szücs többek között
így fogalmaz: „Amit jelképesnek olvasunk,
az maga az élet: a kőtömbről vissza-visszapattanó kalapács ütemes hangja mögött mindennapi viaskodása az anyaggal, az izmokat
estére elnehezítő, könyörtelenül nehéz munka

Falak

realitása húzódott meg. A tapasztalati örökség
predesztinál: a művész minden képét látszólag súlyos matéria borítja, ami megjelenítésben szűkszavú, balladás hangvételt
eredményez, miközben csupán képzeletünk
szövi elmesélhető történetté a képek által
közvetített látványt (Cantata profana)… A
világ töredékeire, a hétköznapi élethelyzetekre mint lehetséges képtémára tekintő, für-

Gegesi ház

5

késző kíváncsiság és a magas szintű szakmai
tudás inspiráló kettőssége Sükösd Ferenc
életművében is tetten érhető. A magyar művészettörténetben leginkább Nagy Istvánhoz
köthető az a reduktív hozzáállás, amely a lényeges formai elemeket összeválogatva a tájképeknél
sommázó
kompozíciókhoz, a portréknál drámai lélekbelátáshoz vezetett… Némely képeken
emberi figurák, sok esetben konkrét
családtagok bukkannak fel, máskor
csupán a hiányukat érzékeljük egy
ottfelejtett, kék festőkabát láttán
(Műteremhangulat). Minden motívum ténylegesen tapintható, egyszersmind elvonatkoztatott, időtlen,
nem evilági dimenziókat sejtet. A
sóvidéki gyermekkorból ismert állatok mozdulatai a művész stilizáló
szándéka ellenére pontosak, mégis
a jelenet egy pillanata alatt a meg
nem verselt balladák, az el nem mesélt mítoszok tartományába hurcolnak minket (Viadal). Önálló
sorozatot képeznek a Kultúrpalota
egyik folyosójából elrekesztett műtermének képkivágatai. A szikár
megfogalmazás, a művész szinte
rejtőzködő jelenléte, a kenyércsendélet szociális üzenete, a háztetőn fészkelő fekete madarak sejtelmessége,
a
visszafogott
pasztellszínek használata a Derkovits-hagyomány felfedezésére utalnak, melynek különféle rétegei
Nagy Albert, Nagy Pál vagy Simon
Endre művészetében is felfejthetők.
Sükösdnél az enteriőröket ablakkeretek, festmények, ajtónyílások, falsíkok kontúrozzák. A műterem falai mindig ferdék,
néha az a benyomásunk, hogy ránk dől az
egész konstrukció: itt jelentkezik árulkodóan
a felfokozott lelki töltet.” És még mennyi
mindenre hívják fel figyelmünket a szemünk
elől hosszú időre eltűnt képei! Sükösd Ferenc
hazaérkezett. Fogadjuk tárt lélekkel.
(N.M.K.)
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Hungarikumok

Tavaly nyáron Marosvásárhelyen nagy si- jutott az erdélyi kürtőskalácsnak, egy másik
kernek örvendett a Németországi Magyar Torockó épített örökségének. Több lesz majd,
Szervezetek Szövetsége által megjelentetett ha a transzszilvanikumok gyűjteményéről is
és a Bernády Házban szépszámú közönség készül egy ilyen kiadvány valamikor. Ezt a
előtt bemutatott Magyar feltalálók és találmányok című kötet. A
könyv ötletgazdája és szerkesztője, a városunkból Hannoverbe
áttelepedett Szilágyi Szabolcs
nem tétlenkedett, újabb népszerűnek ígérkező kiadványt állított
össze Hungarikumok címmel. Az
előzőhöz hasonló igényességgel
kivitelezett elegáns kötet, amely
ezúttal is a MasterDruck nyomda
munkája, a magyar világ kincseiből 68-ra hívja fel a figyelmet
három nyelven – magyarul, németül és angolul –, fotón is bemutatva valamennyit. Persze
ennél jóval több átörökítendő értékünk van, gondoljunk csak
azokra a különlegességekre,
amikkel erdélyi magyarként
büszkélkedhetünk. De ha az értéktár folyamatosan bővíthető,
egy ilyen könyv terjedelme korlátozott, még ha a megjelenését a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Magyar
Földművelésügyi Minisztérium
támogatja is. Most másfél száz
oldalra tellett, s ebből egy oldal Torockó épített öröksége

Nagy Székely Ildikó

kötetet most ételek, italok és a kulturális
örökség összetevői uralják. De nem hiányzik
olyan speciális hungarikum sem, mint Puskás
Ferenc életműve, a Zsolnay kulturális negyed, az ezeréves pannonhalmi bencés apátság, a magyar cimbalom, vagy a Béres csepp.

A fenyő ajándéka

Egyszerre csak láb alatt volt. Azazhogy
nemcsak láb alatt, hanem test körül, fej fölött,
mindenhol. Betöltötte a nagyszoba egyharmadát.
A fények estéjén költözött hozzánk, teljes
pompájában ragyogva, szebben, gazdagabban, mint az elmúlt években bármikor. Méltóságteljes csendben várta érkezésünket
szokott helyén, az íróasztal és a ruhásszekrény között. Tudtam, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban nehezen megközelíthető
lesz miatta az ablak, a fűtőtest, és amikor be
kell nyúlnom a szekrénybe, mindig megsimogatnak a tűleveles karok. De nem bántam,
ahogy a korábbi években az enyhén szépséghibás, csúcsukon gyér vagy csálén álló fák
beköltözését sem.
Kisfiam – akit a tizenkettedik közös karácsonyunkon sem tudok, akarok másként emlegetni – éppen csak az ünnepi fényképezés
perceire telepedett le a békés óriás elé, ott, a
kedvünkre villogó ágak alatt bontogatta sorra
ajándékait. Aztán elvonult az új kincsekkel,
én utána. Anyum a konyhában sürgölődött, a
töltött káposztát tálalta. Fenyőnk így magára
maradt. Pár napig még be-bekapcsoltuk rajta
a fényeket, aztán a szilveszteri előkészületekben teljesen elterelődött róla a figyelem. A fa
szemmel láthatóan szerette nálunk, egyetlen
lógó ág sem árulkodott arról, hogy elhanya-

golva érezné magát, csak néha dobott le elénk
egy csengőt vagy gömböt, kitartó jelenléte
jelzéseként. Együttélésünk szép, nyugodt
hetei voltak ezek. Kölcsönösen egymás díszleteivé, a másik létezésének megnyugtató bizonyosságává váltunk.
Azon a hó nélkül is meghitt, december 24ei estén illat nélkül jött el hozzánk. Sokszor
álltam meg mellette szimatolva, várva, hogy
megszólítson összetéveszthetetlen, ezernyi
karácsonyt megidéző illatával, de az ágaknak
nem volt mondanivalójuk. Csak pompáztak
némán, mint messziről érkezett kiváltságosok. Egy idő múlva feladtam a próbálkozást,
nem voltak már vele szemben elvárásaim.
Egyszerűen elfogadtam és szerettem a jelenlétét, még akkor is, amikor már kifejezetten
kényelmetlennek éreztem a mozgást a leszűkített térben.
Nem tudom, mikor vettem észre a lába
előtt heverő tűleveleket. A büszke ágak hirtelen megereszkedtek, úgy meredtek a szőnyegre, mint díszeiket tehernek érző,
valamennyitől megválni vágyó, elfáradt testrészek. Nagymamám rejtélyes, legyőzhetetlen fáradtsága jut mindig eszembe a
szolgálatukat letöltött karácsonyfákról. A kék
virágos pongyolában elvesztődött, kicsi
gondviselőé, akiről ugyanúgy lekívánkoztak
a földi díszek közös létünk utolsó napjaiban.
Az ő távozás előtti nyugalmát éreztem fenyőfánkon is. És akkor, teljesen váratlanul meg-

Regény nagybőgővel

Paco Alfonsín spanyol rendező
Csehov Regény nagybőgővel
című novellája nyomán készült
előadását mutatják be szombaton a kolozsvári magyar színházban.

A bemutatóról tartott szerdai sajtótájékoztatón Paco Alfonsín elmondta:
Csehov szövege inkább csak az ihlet
forrása volt a társulat szabad alkotásához. Az eredeti történet egy erdőben
játszódik,
de
DélSpanyolországból származó emberként a számára sokkal otthonosabb
közegbe, a tenger partjára költöztette.
Megállapította, nagyon más érzés a
tengeren elveszni, mint az erdőben
keresni a kiutat. A tengeren, ha látszik
a part, már van egy kis reménysugár.
A rendező elmondása szerint az
előadás az álom és a valóság határán
játszódik. Hozzátette: Csehov műveiben olyan erős a nyers valóság, hogy
már-már álomszerűnek tűnik. Kije-

lentette: az álom és a valóság színházi
kombinációja különösen érdekli.
Ennek a kombinációnak vers a végterméke, állapította meg Paco Alfonsín, aki az évadkezdettől a kolozsvári
színház társulatának a tagja.
A mű tengerparti értelmezését segítette elő Carmencita Brojboiu, a
román tengerpartról származó díszlettervező is. Brojboiu elmondta, az
őszi tengerparton sétált, és amikor
meglátta egy kerthelyiség homokkal
betemetett székeit, rögtön érezte,
hogy megtalálta a színpadkép kulcsát.
A Regény nagybőgővel előadásban
Viola Gábor, Ötvös Kinga és Platz
János, valamint Farkas Loránd, Bodolai Balázs és Bogdán Zsolt lép
színre. Az előadásban fontos szerepe
van a zenének. A zenei motívumokat
a Kanadában élő Alex Catona javasolta, a színház zenekara dolgozta ki,
a dalszövegeket Gergely Edó írta.

Idézzünk Szilágyi Szabolcs előszavából, s
érthetőbbé válik a megjelentetés szándéka.
„Ahogy Örkény István írja, a dolgok nem
külön-külön megítélve, hanem – úgy gondoljuk – egy csokorba gyűjtve képviselik együttesen értékeinket, általuk gyarapodik nemzeti
tudatunk megélésében.
Örkény István: Az élet értelme
Ha sok (…) paprikát madzagra
fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú.
Ha viszont nem fűzzük fel őket,
nem lesz belőlük koszorú. Pedig a
paprika ugyanannyi, éppoly piros,
éppoly erős. De mégse koszorú.
Csak a madzag tenné? Nem a
madzag teszi. Az a madzag, mint
tudjuk, mellékes, harmadrangú valami.
Hát akkor mi?
Aki ezen elgondolkozik, s ügyel
rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem helyes
irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.
Felismerve a hungarikumokban
rejlő értékeket, talán mi is nagyobb
igazságoknak jöhetünk a nyomára,
s tudatosabban őrizhetjük értékeinket.”
Ui. A BUOD (Németországi
Magyar Szervezetek Szövetsége)
Hungarikumok 2. címmel egy tetszetős 2018-as falinaptárt is megjelentetett. (nk)

A marosszentgyörgyi Szent Cecília együttes a Vadárvácska alkotótábor 2018. január 11-én nyílt kiállításán a Bernády
Házban
Fotó: Sajgó Ilona

érintett az illat. Néztem a megcsúfult, összetöpörödött fát, amelyre mintha rászáradt
volna az ünnep, és nem éreztem mást, csak
kimondhatatlan hálát. Szerettem volna megsimogatni, megfiatalítani az ágait, teljes pompájában visszaadni neki a ránk szánt időt.

Aztán, látván, hogy képtelen vagyok ajándékozóvá válni, maradtam követeléseimnél.
– Maradj velünk – húzódtam hozzá közelebb, majd behunyt szemmel hagytam, hogy
a fölém hajló, törékeny ágak meséljenek még
valamit.

Plakátaukció Budapesten

Steven Spielberg a Cápa, az E.T vagy a
Meztelenek és bolondok című filmjeihez
készült poszterekre is licitálhat a közönség
a BÁV 6. Plakátaukcióján, amelyet január
24-én rendeznek meg a BÁV Apszistermében.

Az aukció legjelentősebb csoportját a filmplakátok alkotják – közölte az aukciósház csütörtökön az
MTI-vel. Az eredeti Cápa-plakát mellett lehet majd
licitálni Herpai Zoltán az E.T.-t reklámozó alkotására, valamint a Meztelenek és bolondok című film
plakátjára, amelynek plakátját Árendás József készítette. A magyar piacon viszonylag ritkán tűnnek
fel Audrey Hepburn-filmposzterek, ha igen, akkor
jellemzően igen magas áron kelnek el. A mostani
árverésen a Hogyan lopjunk egymilliót? című romantikus vígjáték plakátját kínálják megvételre.
A különleges kínálatban szerepel még Görög
Lajos Távol Afrikától plakátja, Herpai Zoltántól A
légy, Felvidéki Andrástól pedig a Pokoli torony
című filmhez készült poszter. Lehet licitálni továbbá az Alain Delon főszereplésével készült Egy
zsaru bőréért című filmplakátra, a Solarisra, valamint olyan klasszikusok posztereire, mint az Eső-

ember, a Twin Peaks vagy az Amelie csodálatos
élete.
A magyar filmek közül kiemelkedik A tanú eredeti plakátja, amely azért is számít ritkaságnak,
mert a filmet és így az azt népszerűsítő plakátot is
betiltották az elkészülte után 10 évre, de meg lehet
majd vásárolni A Pál utcai fiúk, a Keménykalap és
krumpliorr vagy éppen a Szerelmesfilm poszterét
is.
A koncertplakátok között a Faith No More, Alice
Cooper, Komár László vagy a Bergendy zenekar
fellépéseit hirdető alkotásokat is vásárolhatnak az
érdeklődők, de lesznek reklám- és kiállításplakátok,
valamint az 1950-es, 1960-as években készült propagandaplakátok is.
Támogatók:
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Önkormányzati összefogás a bözödújfalusi templom újjáépítéséért

Összefogtak Maros megye
RMDSZ-es önkormányzatai a bözödújfalusi templom újjáépítéséért.
Péter Ferenc, a Maros megyei
RMDSZ és a megyei tanács elnöke
költségvetési kérdésekről egyeztetett a polgármesterekkel, parlamenti
képviselőkkel és szenátorokkal, valamint a megyei tanácsosokkal csütörtökön délután Marosvásárhelyen.
„Rendkívül hasznos tanácskozáson vagyunk túl, hiszen polgármestereink, tanácsosaink, illetve a
Maros megyei RMDSZ-es parlamenti csapat mind olyan szempontokat és javaslatokat vetettek fel,

amelyeket ha sikerül gyakorlatba
ültetnünk, akkor azok segíteni fogják közösségünket. Büszke vagyok
kollégáimra, hiszen az, hogy minden önkormányzat azonos összeggel támogatja a bözödújfalusi
templom újjáépítését, példaértékű,
és azt mutatja, hogy nehéz anyagi
helyzetben is tudunk egymással
szolidárisak lenni. Biztos vagyok
abban, hogy ez a fajta hozzáállás,
közös felelősségvállalás közösségeink javát szolgálja, annál is inkább,
mert ennek hagyományt akarunk teremteni, és közös döntésünk értelmében minden évben lesz egy

A felajánlásokat
a Bözödújfaluért Egyesület következő számláira lehet utalni:
BANCA TRANSILVANIA –
TARGU MURES ASOCIATIA BOZODUJFALERT
HUF RO86BTRLHUFCRT0257533801
EUR RO73BTRLEURCRT0257533801
RON RO26BTRLRONCRT0257533801

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásárhelyen tartózkodik.
Ha együtt akar lenni a szeretett személlyel, ha
egyetértést szeretne a családban, ha jólétet akar vagy
egészségi gondjai (depresszió, stressz, csontfájdalom,
gyomorfájdalom) vannak, hívja bizalommal Ştefania
asszonyt, aki paranormális képességeivel segíteni tud
bármilyen problémában.
Megtalálják a 0743-854-205-ös telefonszámon. Az
eredmény 100%-ban garantált.
(Fizetett hirdetés: mp.)

Marosvásárhely municípium
(székhely: Győzelem tér 3. szám, tel: 0265/268-330,
274-es mellék, fax: 0365/455-020)

közvetlen alkut hirdet

632 négyzetméter terület 49 évre szóló haszonbérbe
adására és átrendezésére Marosvásárhely közterületén:
– a Bartók Béla utca 2. szám alatti felület kibővítése építményekkel
és 268 négyzetméteres zöldövezet kialakítása
– 28, egyenként 13 négyzetméteres parkolóhely kialakítása 364
négyzetméternyi felületen.
Az alkun való részvétel érdekében felkérjük az ajánlattevőket, hogy
vásárolják meg 2018. január 15-től a tenderfüzetet, amelynek ára 50
lej – az intézmény székhelyén, a Győzelem tér 3. szám alatt, a haszonbérbeadást, bérbeadást, adásvételt felügyelő irodában, hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra között.
Az alkun való részvételhez szükséges iratok, követelmények jegyzéke a tenderfüzet második részében található.
Az ajánlatokat a Győzelem tér 3. szám alatt, a 13-as irodában fogadják január 31-én 12 óráig. Az ajánlat a benyújtástól számított 60
napig érvényes és változatlan.
Az ajánlatok válogatására 2018. február 1-jén 12 órakor kerül sor a
polgármesteri hivatalban, a 45-ös irodában.
A dokumentációt megvásárlóknak a kérvényben fel kell tüntetniük
az értesítési címüket, a telefonszámot, faxszámot, e-mail-címet.
További felvilágosítás a 0265/268-330-as telefonszámon (274-es
mellék).
Dr. Dorin Florea polgármester

kiemelten támogatott Maros megyei magyar ügy” – mondta Péter
Ferenc megyei elnök a tanácskozást
követően.
A költségvetési megszorítások
ellenére, tekintettel arra, hogy a bözödújfalusi templom újjáépítése
Maros megye egyik fontos magyar
közösségi ügye, a megye magyar
polgármesterei abban állapodtak
meg, hogy idén minden önkormányzat 15-15 ezer lejjel járul
hozzá a kezdeményezés megvalósításához.
A tanácskozáson jelenlévők
egyöntetűen azt javasolták a megyei
elnöknek, hogy a megyei költségvetés tervezésénél kiemelten legyenek
támogatva azon önkormányzatok,
amelyekben működik SMURD rohammentő szolgálat, valamint idősotthonokat tartanak fenn.
Az önkormányzati vezetőkkel
folytatott egyeztetésen a polgármesterek ugyanakkor elégedetlenségük-

ADÁSVÉTEL, BÉRBEADÁS

ELADÓ ház Szovátán alkudható áron
(elfogadok
cserelehetőséget
is).
Érdeklődni
a
0766-981-403-as
telefonszámon. (6189)
KIADÓ új, 45 m2-es, manzárdos ház a
Bodoni (Budiului) utcában autóbejárattal.
250 euró. Tel. 0745-259-093. (6145)
KÖNYVGYŰJTŐ vásárol régi magyar könyveket, földgömböt. Tel.
0751-353-225. (Sz.-I)
ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8-16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60830)
TŰZIFA eladó házhoz szállítva. Tel.
0758-548-501. (6080)

MEGEMLÉKEZÉLS

Megállunk
némán
sírod
mellett, könnyes szemmel
áldjuk emlékedet. Többet
tenni nem lehet, meg kell
tanulni élni nélküled.
Fájó szívvel emlékezünk PAPP
JÓZSEF GYÖRGYRE, aki
január 14-én két éve távozott
el közülünk. Emlékét őrzi
édesanyja, Piroska, valamint
fiai: Jocó, Zsolt, Csaba és
családjuk. (6192)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRSAT keres. Feladatok: könyvelési anyagok előkészítése és folyamatainak segítése; nyilvántartások készítése; havi óranyilvántartás követése; operatív feladatok, levelezési, postai tevékenység; iratok, egyéb dokumentumok szakszerű kezelése,
tárolása; általános adminisztrációs feladatok. Elvárások: közép- vagy felsőfokú végzettség, precíz, önálló
munkavégzés, számítógép-kezelési ismeretek, a Word, Excel, Outlook ismerete. Mit kínálunk? Hosszú távú
munkalehetőség, változatos feladatok, dinamikus, fejlődő csapat, önálló munkavégzés. Az önéletrajzokat
a következő e-mail-címre várjuk: h.wellmann@viessmann-modell.com, érdeklődni viszont a következő telefonszámon lehet: 0365/423-900. (60818-I)

A VIESSMANN TRANSILVANIA KFT. SZERSZÁMLAKATOST alkalmaz. Elvárásaink: szerszámkészítő lakatos vagy lakatos végzettség; gyakorlati szakmai tapasztalat, jó kézügyesség és improvizációs készség; biztos műszakirajz-olvasás és a mérőműszerek precíz használata. Érdeklődni a 0365/423-908-as
telefonszámon vagy az o.szasz@viessmann-modell.com e-mail-címen lehet. (60815-I)

A CONTRANSCOM CONSTRUCŢII BENŢA KFT. meghatározatlan időre személyzetet alkalmaz: ÉPÍTŐMÉRNÖKÖKET, FŰTÉSSZERELŐ MÉRNÖKÖKET, VILLAMOSMÉRNÖKÖKET, ÉPÍTÉSZTECHNIKUST (akinek van gyakorlata a költségelőirányzat-, ajánlatkészítésben, árverések
lebonyolításában), ÉPÍTŐMESTERT, VILLANYSZERELŐ MESTERT, FŰTŐBERENDEZÉSEKHEZ
MESTERT, SZAKMUNKÁSOKAT: ácsokat, kovácsokat, kőműveseket, festőket, szerelőket, villanyszerelőket, SZAKKÉPZETLEN MUNKÁSOKAT. Az önéletrajzokat küldjék az office@benta.ro e-mail-címre.
Érdeklődni a 0265/320-548-as telefonszámon, 310-es és 311-es mellék, vagy a cég székhelyén: Náznánfalva, Maros utca 1. szám alatt. (sz.-I)
LAKATOST, HEGESZTŐT alkalmazunk ACÉLSZERKEZET-GYÁRTÁSHOZ és -SZERELÉSHEZ.
Tel. 0744-511-215. (19713-I)
AUTÓMOSÓT alkalmazunk, tapasztaltak előnyben. Tel. 0771-610-017. (6126)

KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT, SOFŐRT, ELŐKÖNYVELŐT. Tel. 0734-123-877. (19714-I)

nek is hangot adtak, mert az elfogadott költségvetésben az önkormányzatokra vonatkozó finanszírozási
képlet miatt a polgármesteri hivatalok saját forrásaikból nem tudnak
fejlesztésekre pénzt elkülöníteni, hiszen legtöbb esetben a kormány
által biztosított összegek csak a személyzeti és működési költségeket
fedezik, és azt is csak néhány hónapig.
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Az RMDSZ-es önkormányzati
vezetők által a bözödújfalusi templom újjáépítésére tett felajánlás a
munkálatok költségeinek csak egy
részét fedezi. A Maros megyei
RMDSZ felkéri mindazon személyeket, akik hozzájárulnának a kezdeményezés sikeréhez, adományaikkal támogassák az ügyet.
A Maros megyei RMDSZ
sajtóirodája

Hirtelen, de elmentél, egy perc
alatt, számunkra csak a döbbenet
és a fájdalom maradt.
Kicsordul a könnyünk a sírodnál,
mélységes
fájdalom,
hogy
távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki,
elmaradt, de szívünkben örökké
velünk maradsz.
Mély fájdalommal emlékezünk
TÓTH JÓZSEFRE, aki január 13án nyolc éve örök nyugalomra
tért.
Fájó emlékét őrzi felesége, Margit,
három leánya családjukkal együtt. Nyugodj békében! (6140)
Szomorú szívvel emlékezünk

január 14-én TAR ÁRPÁDRA
halálának első évfordulóján.
Emléke

szívünkben

él.

Nyugodjál békében! Szerettei.
(6137-I)

Fájó szívvel és soha el nem

múló szeretettel emlékezünk
SCHNEDAREK
halálának

ERVINRE

10.

évfordulóján.

Szerető családja. (6194-I)
Szemünkben

könnyel,

szívünkben örök fájdalommal
emlékezünk

január

14-ére,

amikor 5 éve itthagyott a
szeretett

férj,

édesapa,

nagytata, déditata, DEMETER

BÉLA marosvásárhelyi lakos.
Áldott,

szép

emléked

egy

életen át megőrizzük. Özvegy

feleséged, Irén, fiad, Béla,
unokáid:

Izabella

és

Andi

férjükkel, dédunokáid: Anita

és Lehel, valamint a rokonok,

barátok és jó szomszédok.
Emléke

legyen

áldott,

nyugalma csendes! (6205-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
január

14-én

testvérünkre,

NAGY ROZÁLIA gyógyszerésznőre

halálának

első

évfordulóján. Szerettünk, és
hiányzol
legyen

nagyon.

áldott,

Emléke

nyugalma

csendes! Szerettei. (6203-I)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér,
após,
id. DUKÁT JÁNOS
életének 83. évében folyó hó
11-én csendesen megpihent.
Temetése hétfőn, 2018. január
15-én 14 órakor lesz a református temető cinterméből, református szertartás szerint.
A gyászoló család. (6206-I)
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama,
dédnagymama,
anyós, rokon és szomszéd, a
gyergyóremetei születésű
UJFALVI KAROLINA
szül. LACZKÓ ILONKA
életének 85. évében folyó év január 12-én csendesen megpihent. Temetése január 14-én
11.30 órakor lesz a marosszentgyörgyi katolikus temető ravatalozójából. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
A gyászoló család. (6201-I)
Szomorú szívvel búcsúzunk
KÁLMÁN ROZÁLIÁTÓL
aki f. hó 11-én, hosszú szenvedés után, életének 82. évében
csendesen megpihent. Temetése január 15-én 12 órakor lesz
a református temetőben. Nyugodjon békében!
Emlékét őrzik
gyászoló hozzátartozói. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS
Őszinte részvétünk a gyászoló
családnak id. DUKÁT JÁNOS
elhunyta
miatt
érzett
fájdalmában. Az Egyed család.
(6206-I)
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MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018.január12-énkelt

144-es számú rendelet

aMarosMegyeiTanácsnyilvános,
rendkívüliülésénekösszehívásáról
2018.január15-én15órára

A Maros Megyei Tanács elnöke,
aMarosMegyeiTanácselnökefeladatainakadelegálásáravonatkozó2018.január11-i143.sz.rendeletealapján,

azutólagmódosítottéskiegészített,majdújraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi
215-összámútörvény94.cikkelyének(2),(3),(5),
(7),(8)bekezdése,a106.cikkely(1)bekezdéseés
a107.cikkely(2)bekezdéseelőírásainakértelmében
elrendeli:

aMarosMegyeiTanácsotnyilvános,rendkívüliülésre
hívjaössze2018. január 15-én 15 órára aközigazgatásipalotanagytermébe,akövetkező
napirenddel:

1.HatározattervezetaMarosmegyeiterületiközigazgatásiegységekköltségvetéseinekakiigazítására előirányzott összegek, valamint a
hozzáadottérték-adóbólamegyeiésközségiutak
finanszírozásáraelkülönítettösszegekelosztásának
a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019,
2020és2021-esévekreelosztandóösszegekneka
felbecsüléséről.
Kezdeményező: Péter Ferenc,
a Maros Megyei Tanács elnöke

2. Kérdések,interpellációk,válaszok,vélemények.
Az ELNÖK nevében

Alexandru Cîmpeanu
ALELNÖK

Törvényességét
véleményezte
Paul Cosma
JEGYZŐ

• 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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás
- 0740-263-907
- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ
- 0265/264-442
- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola
- 0741-235-239,
- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése,
házhoz szállítás
- 0265/248-430

Utazási irodák

- MAORI turisztikai iroda
- 0365/440-528
www.maori.ro
e-mail: info@maori.ro
- Transervice
- 0265/216-242
- World Travel Shop
- 0265/216-768
turisztikai iroda
- 0265/269-900
- Bálint-Trans
- 0745-611-999
9–17 ó.
- 0265/255-092
- Intertours
- 0265/264-011
Royal GTS
- 0265/269-308
0731-898-989
Hu 0036-306-053-753
- Family Holiday
- 0365/449-833,
- 0749-922-887
-Thomas Hux utazási iroda
- 0365/882-842
- 0772-068-684
Méltányos reklámdíj fejében
állandó szereplője lehet
a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak.
Várjuk jelentkezését
a 0265/268 854-es telefonon.

JANUÁRRA

