
A jelenlegi Avram Iancu Technológiai Lí-
ceum fennállása 130. évfordulójára emlé-
keztek csütörtökön hangulatos rendez- 
vényen a marosvásárhelyi Continental 
szálloda Tonitza termében. Elöljárók, egy-
kori és jelenlegi tanárok, diákok beszéltek 
az oktatási intézményről, azonban az ala-
pítás körülményeiről megfeledkeztek. A 
visszaemlékezésben inkább az iskola 
1989 utáni történetéről volt szó, különö-
sen az 1992 utáni évekről. Ekkor vette fel 
a korábbi Metalotehnica könnyűipari isko-
laközpont (MIU) Avram Iancu nevét.  

Emlékeztetőül, ahogy az iskola honlapján is 
szerepel: mivel számos céh működött a város-
ban, a 19. század közepén felmerült egy szakis-
kola létesítésének gondolata. 1860-ban már 
létezett egy inasiskola. 1883-ban létrejött a mű-
vészeti és szakiskola, majd az Ipari és Kereske-
delmi Minisztérium, valamint a Kereskedelmi 
Kamara javaslatára, a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal támogatásával 1892. november 
13-án létrehozták a fém- és faipari szakiskolát a 
Kerek utca 66. szám alatt (jelenleg Korvin Má-
tyás tér). 1895-ben kezdték el a jelenlegi épület 
felhúzását a polgármesteri hivatal által biztosí-
tott területen. Az építését 1897-ben fejezték be, 
és még ugyanabban az évben, december 27-én 

megnyitották. (Sz.m.: Az eseményt igazoló táb-
lát a kommunizmusban befalazták. 2018-ban 
Bálint Zsigmond és Ajtay László egykori diá-
kok azonosították, majd az iskola igazgatóságá-
nak jóváhagyásával kibontották. A táblát 2020. 
január 17-én újraavatták.) 1903-ban a diáklét-
szám szükségessé tette, hogy egy emelettel bő-
vítsék az épületet. 1908-ban nyitották meg az 
iskola melletti gyakorlóműhelyeket. 1892 és 
1921 között fém- és faipari szakiskolaként mű-
ködött, 1921 és 1937 között újra művészeti és 
szakiskola volt, 1937 és 1948 között ipari lí-
ceum lett, az ezt követő két évben fémipari 
szakiskola, 1950-1956 között inasiskola volt, 
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Folyamatosan 
szállítják el 
a hulladékot 
Marosvásárhelyen, bár péntek reggel 
több utcában jártak a köztisztasági 
cég autói, sok helyen még halomban 
állnak a szemeteszsákok. Ott is, 
ahova tilos kitenni bármiféle hulladé-
kot.  

____________2. 
„Minden szóban 
van egy másik szó” 
A marosvásárhelyi könyvvásár önval-
lomásos műhelybeszélgetései a gya-
kori átfedések miatt nehéz választás 
elé állították az irodalombarátokat. 
Akik úgy döntöttek, hogy Markó Béla 
és a Kalligram Kiadó vezetője, Mészá-
ros Sándor dialógusán vesznek részt, 
biztos nem bánták meg.  

____________3. 
„Nem, te regényt 
fogsz írni…” 
 A Nemzeti Színház Kistermében 
Szegő János Darvasi László, Fekete 
Vince, Garaczi László, Márton Evelin, 
Márton László és Szántó T. Gábor 
szerzőtársakat faggatta a könnyed 
hangulatú együttlét háromnegyed órá-
jában. 

____________5.

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Ünnepelt a jelenlegi Avram Iancu Technológiai Líceum  

Az alapítás körülményeiről 
megfeledkeztek  

MUNKATEMPÓ

Fotó: Nagy Tibor

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Marosvásárhelyen, bár péntek reggel több utcában jártak a 
köztisztasági cég autói, sok helyen még halomban állnak a 
szemeteszsákok. Ott is, ahova tilos kitenni bármiféle hulla-
dékot.  

A 2-es övezetben levő önkormányzatok egy része már elindította a 
szerződésbontási eljárást a Brantner-Veres vállalattal, ami első körben 
azt jelenti, hogy felszólítást küldenek a köztisztasági vállalatnak, amely-
nek kézhezvételétől számítva 30 nap áll a cég rendelkezésére, hogy 
megfelelően felkészüljön és elvégezze a leszerződött munkát. Ezalatt a 
vállalat el kell szállítsa mind a háztartási szemetet, mind a szelektív hul-
ladékot – válaszolta megkeresésünkre Tóth Andrea, a szerződéskötést 
lebonyolító ADI Ecolect társulás ügyvezető igazgatója.  

Maros megye prefektusa, Mara Togănel Facebook-oldalán közölte, 
elfogadhatatlannak tartja, hogy az illetékesek (az ADI Ecolect, a Maros 
Megyei Tanács, a polgármesteri hivatalok és a szolgáltatók) felszínesen 
és felelőtlenül kezeljék a hulladékelszállítást a megyében, akkor, amikor 
a problémák megoldására megvannak a megfelelő eszközök.  

A prefektus szerint a 2-es (Marosvásárhely és a peremközségek) és 
a 3-as (Segesvár) övezetben van a legnagyobb gond. Mara Togănel hoz-
zátette: a prefektus ellenőrző testülete vizsgálatot indított az ADI Eco-
lect társulásnál, valamint azt is követi, hogy hogyan történik a szemét 
elszállítása. Pénteken lapzártakor kezdődött a marosvásárhelyi tanács 
rendkívüli ülése a hulladékelszállítás ügyében.  

1956–1973 között a Könnyűipari 
Minisztérium könnyűipari mesteri 
és szakiskolája lett (MIU), míg 1973 
és 1991 között a MIU-hoz tartozó 
Metalotehnika szaklíceum volt. 
1991-1992-ben könnyipari iskola-
központ lett, 1992-ben felvette az 
Avram Iancu Technológiai Líceum 
nevet, ahogy a mai napig működik.  

A 130. évfordulót a 130 nap, 130 
év, 130 szó elnevezésű program 
előzte meg, amelyet Maria Beldean 
tanárnő kezdeményezett, és a jelen-
legi, valamint egykori tanárokkal és 
diákokkal együtt valósított meg. Az 
említett időszakban az évfordulóval 
kapcsolatos eseményeket, rendez-
vényeket, találkozókat, kerekasztal-
beszélgetéseket szerveztek, és 
készült egy kisfilm, amelyben volt 
tanárok és diákok, valamint az ok-
tatási intézménnyel együttműködő 
más iskolák, intézmények képvise-
lői meséltek az iskolához fűződő él-
ményeikről. Mintegy másfél éve 
megváltozott az iskola vezetősége, 
Togănel Andreea-Augusta igazgató 
és helyettese, Bencze Rozália új 
lendületet adott az oktatási intéz-
ménynek.  

Togănel Andreea-Augusta ünnepi 
felszólalásában köszöntötte a meg-
jelenteket, hangsúlyozta, hogy mi-
után az iskola 1992-ben felvette 
Avram Iancu nevét, új alapokra he-
lyezett kulturális és oktatóközpont 
lett, ahol minőségi oktatási zajlik. 
Megköszönte kollégáinak a munká-
ját és köszöntötte a jelenlegi diáko-
kat is.  

Bencze Rozália románul és ma-
gyarul is köszöntötte az egybegyűl-
teket, és hangsúlyozta, hogy a 130 
év hagyományőrzésre is kötelezi a 
jelenlegi oktatókat. El kell gondol-
kodni azon, hogy mit jelent a 130 
év egy iskola életében – mondotta 
magyarul, majd válaszként hangsú-
lyozta az emberi értékek, a hagyo-
mány őrzését, amiben számunkra 
fontos az anyanyelv, az irodalmi ér-
tékek ápolása is. Ha nincs múltunk, 
nincs jelenünk, és nem lesz jövőnk 
– emelte ki beszédében az aligaz-

gató, ezért fontos a pedagógusok-
nak, hogy mindezt generációról ge-
nerációra átadják a diákoknak.  

Maria Beldean tanárnő, a jubile-
umi rendezvénysorozat kezdemé-
nyezője a textíliához hasonlította az 
szakiskolai oktatást. Az évek során 
sok kicsi szálból „öltöztették fel az 
iskolát”, a szálak ebben mindazok, 
akik itt oktattak vagy tanultak, és ta-
pasztalatra tettek szert. A tanárnő 
után Dan Darius XII. osztályos ta-
nuló a diákok nevében mondott kö-
szönetet a tanárok munkájáért.  

A Bohemian Quartet zenei inter-
mezzóját követően a vendégek 
közül először Mara Cristina-Togă-
nel prefektus lépett a pulpitushoz. 
Elsősorban a diákokhoz szólt, aki-
ket arra ösztönzött, hogy vállalják 
önmagukat, és az iskolában kapott 
alapokkal állják meg a helyüket az 
életben. Az iskolában nem csak a 
jóról, hanem a rosszról, a drogok-
ról, az önkényeskedésről, az agresz-
szióról is beszélni kell, és 
megoldást is kell találni. Sajnálatát 
fejezte ki, hogy jelenleg csak né-
hány száz diákja van az iskolának, 
holott több ezren kellene tanuljanak 
itt.  

A Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal részéről Vasiuca Sava felol-
vasta György Alexandru alpolgár-
mester üzenetét. Az alpolgármester 
kifejtette: Marosvásárhelyen ha-
gyománya volt a szakoktatásnak, de 
sajnos ma már nemigen lehet jó 
szakembert találni. Ezért kell a kor-
szerű követelményeknek megfele-
lően fejleszteni a szakoktatást, a 
szakiskolát. A polgármesteri hivatal 
megtesz mindent, hogy megfelelő 
körülmények legyenek a szakisko-
lákban. Niţă Fănică főtanfelü- 
gyelő-helyettes is a szakoktatás fon-
tosságát emelte ki. Jelenleg az 
Avram Iancu Technológiai Líceum-
ban kereskedelem, textil- és bőrfel-
dolgozás, illetve mechanika sza- 
kon oktatnak. A piaci igényeknek 
megfelelően ezeken a szakterülete-
ken kellene növelni a hazai ipar és 
kereskedelem versenyképességet – 
mondta, majd hozzátette: a tanfel-

ügyelőség is igyekszik több intéz-
ménnyel, gazdasági egységgel 
együttműködve biztosítani a meg-
felelő oktatási feltételeket. A főtan-
felügyelő-helyettes ezután ünnepi 
oklevelet adott át a líceum igazga-
tójának.  

Felszólalt Turca Anca szakiskolai 
tanfelügyelő is, aki elismerte, hogy 
Romániában „átszervezés alatt áll a 
szakoktatás”, azonban igyekeznek a 
munkaerőpiachoz igazodva kialakí-
tani az oktatási kínálatot, és megte-
remteni a minőségi oktatás 
feltételeit.  

A vállalkozók nevében Ormeni-
şan Vasile, a Cromatic Tipo Kft. ve-
zetője szólalt fel, aki, miután 
szakterületének szépségeiről be-
szélt, elmondta, az általuk feladott 
álláshirdetésekre kizárólag közép-
korúak jelentkeznek, fiatalok nem. 
Arra ösztönözte a diákokat, hogy 
válasszanak szakmát, és dolgozza-
nak itthon, ne külföldön, hiszen itt-
hon is megfizetik a szakmunkát, és 
keresik a jó szakembereket. Arra 
kérte a tanárokat, hogy jobban tuda-
tosítsák mindezt a diákokban.  

Nagy Orsolya egykori diák rövid 
énekét követően Rezi Maria, a ok-
tatásügyiek Spiru Haret szakszerve-
zetének vezetője szólalt fel, aki 
gratulált az évfordulóhoz, majd ki-
válósági oklevelet és jubileumi em-
lékplakettet nyújtott át az igaz- 
gatónak.  

Ezután Bancsi Őrs Tamás egy-
kori diákként elmondta, hogy a lí-
ceumban a textildesign osztályba 
járt. Az itt elsajátítottak jó alapokat 
biztosítottak számára az életben. Je-
lenleg utolsó éves orvostanhallgató, 
és kardiológusként szeretne vissza-
térni Marosvásárhelyre. Pânca 
Gabriela rendőrfelügyelő megkö-
szönte az együttműködést egykori 
iskolájának. Az ünnepi felszólalá-
sok sorát egykori igazgatók, taná-
rok visszaemlékezései zárták, majd 
miután a líceum titkárnője rövid 
folkelőadást tartott, az iskola tanárai 
által készített hatalmas tortával ün-
nepelték meg az intézmény fennál-
lásának 130. évfordulóját. 

Ma ERZSÉBET, ZSÓKA, holnap 
JOLÁN napja. 
JOLÁN: Dugonits András névalko-
tása a XVIII. században. Eredetileg 
a Jóleán, azaz jó leány felújítása és a 
Jolantha magyarosítása. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 18.
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1 g ARANY 270,2902
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19., szombat 
A Nap kel  

7 óra 29 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 46 perckor.  
Az év 323. napja,  
hátravan 42 nap.

Antalfi Imola 

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

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

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

Marosvásárhely számos utcájában 
pénteken még halomban állt a szemét  

Folyamatosan szállítják el 
a hulladékot 

Az alapítás körülményeiről megfeledkeztek

Fotó: Vajda György
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A marosvásárhelyi könyvvásár önvallomásos műhelybeszélgetései a 
gyakori átfedések miatt nehéz választás elé állították az irodalombaráto-
kat. Akik úgy döntöttek, hogy Markó Béla és a Kalligram Kiadó vezetője, 
Mészáros Sándor dialógusán vesznek részt, biztos nem bánták meg. 
Nem csak a Zsarnokra várva című esszé- és publicisztikakötet került 
szóba a szombat délelőtti rendezvényen, ahogy a szervezők előzetesen 
meghirdették, a vers is főszerepet kapott az érdekes eszmecserén. Az el-
telt években a Kalligram több Markó-verseskönyvvel – Bocsáss meg, 
Ginsberg (2018), Amit az ördög jóváhagy (2019), Egy mondat a szabad-
ságról (2020), A haza milyen? (2021) – örvendeztette meg az olvasókat, 
a világjárvány miatt nem tudta mindeniket bemutatni Marosvásárhelyen, 
most igyekezett törleszteni valamennyit adósságából. A szerző költői hang-
vételének, lírai beszédmódjának megújulása, tematikai irányvétele mintha 
ki is követelte volna a líra publicisztikához való társítását. A párbeszéd 
Markó Béla Honvágy című verséből indult ki, egy vásárhelyi újsághír szol-
gált kiindulópontként a megírásához. A köznapi tényhez kötődő eszmefut-
tatás akár a próza köntösét is magára ölthette volna, de versként sem 
kétséges a létjogosultsága. Először a Bárkaonline közönsége találkozha-
tott vele, a Múzsa révén most hazaérkezett. A kérdező könyvszer- 
kesztő kritikus ehhez a mindennapi versbeszédhez és a publicisztikai at-
titűdhöz kapcsolódva indította el a dialógust.  

– Hosszú ideig ódzkodtam attól, hogy ezt a kettőt összekeverjem – 
hangsúlyozta a költő. – Utóbb rájöttem, nem volt igazam. Mert, ahogy 
mondani szokták, a költő hozott anyagból dolgozik, abból, amit megta-
pasztalt, amit megszerzett, ami körülöttünk van. Attól függetlenül, hogy 
ki honnan érkezett, illetve honnan érkezett vissza az irodalomba. Vannak 
költői témák, van a versnek pátosza, másfelől vannak a mindennapjaink, 

Markó Béla 

Honvágy  
Olvasom, hogy huszönöt órás fárasztó 
utazás után megérkeztek az odesszai 
oroszlánok a marosvásárhelyi állatkertbe. 
Néhány napig pihenniük kell, és aztán 
meg lehet nézni őket. Vagyis látogathatók 
lesznek, ahogy az újságban írják. Ukrán 
menekültek vannak már egy ideje itt is. 
De az oroszlánokat is menekíteni kellett? 
Igen, őket is természetesen. Háború van. 
Meg hát veszélyesek lehetnek, ha esetleg 
a bombázások miatt kiszabadulnak. Ezt is 
a híradásokból tudom. Vajon mennyivel 
veszélyesebb egy oroszlán, mint például 
egy állig felfegyverzett katona? Kilenc 
oroszlán érkezett, néhány hónapig  
itt lesznek, majd állítólag továbbviszik 
őket Amerikába. Hét felnőtt oroszlán 
és két néhány hónapos kölyök. Otthon 
már összeszoktak, nem lesz gond velük. 
Otthon? Az oroszlánok otthona? Odessza? 
Persze nekünk is vannak oroszlánjaink 
itt Marosvásárhelyen. Ukrán oroszlán,  
magyar oroszlán. Vagy román? Ezt nem árt 
tisztázni ebben a városban. Ráadásul itt van 
az a gyermeteg szójáték, hogy talán mégis 
orosz az oroszlán. Lány. Orosz lány. De ez 
csak magyarul érthető. Vagy csak magyarul  
félreérthető. Minden szóban van egy másik szó. 
Abban is, hogy háború. Minden történetben  
van egy másik történet. Mint mondottam,  
már vannak itt ukrán lányok. Gyermekek is. 
Hol vannak az oroszlánok, kérdik most az 
ott maradt odesszai gyermekek a fülsiketítő  
csendben, amikor éppen nincsen légiriadó. 
Hol vannak az odesszai gyermekek, kérdik 
az ukrán oroszlánok a marosvásárhelyi 
állatkertben, mert ők talán megérzik,  
hogy más a szaguk a magyar és román 
gyermekeknek. Idegen hely. Nem Odessza. 
Miért kell elűzni az oroszlánokat? Hatalmas 
fejüket felénk fordítják, nem értenek semmit 
az egészből. A gyermekek sem. Nem tudtam 
én sem mostanáig, hogy Marosvásárhelyen is 
lehet honvágya valakinek Odessza után. 

SZERKESZTETTE: 
NAGY MIKLÓS KUND 

1562. sz., 2022. november 19.
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        Gyarmathy János szobrai a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában nyílt Szobrászati Szalonon             Fotó: N.M.K.

Markó Béla (jobbról) és Mészáros Sándor a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében  
Forrás: a 28. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár honlapja 

„Minden szóban van egy másik szó” 
Kételyről és bizonyosságról,  

versről és publicisztikáról Markó Bélával 



de lassan rá kellett jönnöm, ahogy igazság 
szerint rájött a mai költészet is, hogy minden 
versbe való. Számomra a versnek ez a közé-
leti feltöltődése olyan értelemben is fontos, 
hogy hozzátartozik egyfajta értelmiségi ma-
gatartáshoz. Késztetést érzünk arra, hogy be-
leszóljunk mindabba, ami a közösséget érinti. 

Mészáros Sándor a magyar líra megválto-
zott hangvételét Szabó Lőrinc példájával ér-
zékeltette. Markó innen folytatta a költé- 
szethez, publicisztikához fűzött gondolatme-
netét. 

– Szabó Lőrinctől nagyon sokat tanultam, 
tőle érdemes tanulni. Van egy óriási lelemé-
nye: a köznyelvet úgy vitte be a költészetbe, 
hogy közben nem bántotta azt, ami igazán 
fontos. Szabó Lőrinc a magyar költészet 
egyik jelentős szonettírója, és ha valaki meg-
nézi, hol tér el a klasszikus szonettől, rájön: 
minden szabályt és feszességet betart, de úgy 
feszül be ebbe a nagyon kötött formába, 
ahogy egymás között is beszélni szoktunk. 
Igaz, pátosz az ő költészetében is van, ami 
nem biztos, hogy ma már mindannyiunk szá-
mára fontos vagy kötelező. Ami az én közé-
leti verseimet illeti, elmondhatom, hogy 
számomra nagy élmény kívülről nézni azt, 
amiben egy ideig bizonyos politikai cselek-
vés, státus keretében benne voltam. Bár iga-
zából nem hiszem, hogy a közéletet kívülről 
lehetne nézni. Te az előbb a kételyekre utal-
tál, miközben ma a bizonyosságok korát 
éljük, a rossz bizonyosságokét. Ha valakivel 
vitatkozni próbálunk, kiderül, hogy mindenki 
biztos a maga dolgában, biztos a véleményé-
ben, ezek a vélemények pedig nem egyeznek, 
a közélet ugyanis nagyon polarizált, és ez 
megfertőzte az értelmiségieket is. Úgy érzik, 
vagy ide kell állni, vagy oda, vagy itt van a 
teljes igazság, vagy ott. Miközben az igazság-

nak megvan az a rossz szokása, hogy nem 
szokott csak itt lenni vagy csak ott. Rendkí-
vül veszedelmes dolog ez, mert az ember 
éppen az igazságot veti el azzal, hogy egyér-
telműen az egyik oldalra áll. Persze nekem is 
van véleményem arról, kinek van igaza, pon-
tosabban, kinek van sokkal nagyobb igaza 
abban a történetben, amelyet mindannyian 
megélünk, de azt gondolom, ilyenkor nagyon 
fontos a kétely. Az, hogy ezeket a közhely 
igazságokat, véleményeket máshonnan köze-
lítsük meg. Nyilván a kérdés az, hogy sike-
rül-e máshonnan, más szemszögből megmu- 
tatni ezt az egészet, ezt a szubjektív „igazsá-
got”, el tudok-e távolodni attól a helyzettől, 
amelyben mindenki ádázul védi a maga iga-
zát. Költőként én is megpróbáltam leszá-
molni néhány előítéletemmel. Ebben is 
javamra szolgált, hogy elég sokáig nem írtam 
verset. Azzal is megpróbáltam leszámolni, 
ami olyan előítélet, ami a tanulmányainkból 
származott, miszerint van a szerző, vagyis én, 
és van a költő, az, aki a versben beszél. A lírai 
ÉN, aki e tévhit értelmében nem azonos 
azzal, aki valójában vagyok. Tévképzet az, 
hogy aki a verset írja, az ihlet pillanatában va-
lami mássá változik, egy hibátlan, ideális 
Énné. Meggyőződésem, hogy ez nem igaz. 
Nem jó így tekinteni az alkotásra, úgy írni a 
verset, hogy jogom van elrejteni azt a valós 
énemet, aki vagyok, akár bizonyosságokkal, 
akár kételyekkel telten. Az újabb verseim így 
váltak nagyon reflexívvé, elég sokszor ön-
vizsgálókká, olyanokká, hogy a saját gyarló-
ságaink, saját bizonyosságaink vagy 
kételyeink is a versbe kerültek. Úgy vélem, 
hogy túl korán kezdtem verset írni. Gyerek-
ként az volt a tévképzetem, hogy az irodalom 
egzotikumból születik, kell hozzá egy olyan 
képzelőerő, mint például a Verne Gyuláé. 
Rendkívüli izgalommal olvastam az ilyen le-

írásokat. Ebből kifolyólag sokáig azt gondol-
tam, a saját életünk nem hoz vershez illő tör-
téneteket. Ha prózát írnék, az talán más lenne, 
de a vers életünknek különleges reszortja, ál-
landóan különleges élményt kell keresni, sze-
rezni hozzá. Nem jöttem rá arra, hogy mindez 
ott van körülöttem. A családomról, amelyben 
felnőttem, a felmenőkről azt gondoltam, 
hogy egy szokványos család, semmi fontos, 
különleges nem volt benne, ahhoz, hogy most 
sorra írjam meg azokat az emlékeket, ame-
lyek arról beszélnek, egy nagyon is különle-
ges családunk és sorsunk volt. Nagyanyámék 
öten voltak testvérek, egyedül maradt itthon 
Székelyföldön. Három testvére Amerikában 
élte le az életét, ott haltak meg. Egy testvére 
Budapesten hunyt el. A kapcsolataik bonyo-
lult életre mutatnak. Nagyapámat aktív pa-
rasztemberként ismertem meg. Nappali őr 
volt a kollektív gazdaságban. De volt orosz 
hadifogságban, az első világháborúban már 
nős emberként, utána a húszas években nyolc 
évet töltött négy év utáni megszakítással 
Amerikában, Detroitban, a Fordnál dolgozott, 
miközben nagyanyám itthon építette a házat, 
vásárolta a földet, erdőt amerikai pénzből, és 
nevelte a gyermekeket. Akkoriban ez egy 
szokványos élet volt. El kellett gondolkod-
nom ezen. És anyámék és más felmenők 
életét is említhetném. Minden családban van-
nak ilyen történetek. Ha prózaíró lennék, rég 

rájöttem volna, hogy ott volt az életemben 
sok regény. De a vers is mindenképpen ott 
van, mert amit érintettem, az nem csak próza, 
hanem reflexió is lehet. Ehhez nyilván egy-
szerűbb, szikárabb, köznapibb nyelvbeszéd 
szükséges. Akár olyan is, mint a publiciszti-
kában. Ezt is eléggé rendszeresen írok. A 
Zsarnokra várva című kötet a 2017 és 2021 
között megjelent közéleti és irodalmi tárgyú 
írásokat gyűjti egybe. De tudom jól, hiszen 
sokan meg is jegyzik mindegyre, hogy me-
moárt kellene írnom. Olyan igazi összegező 
önéletírást az elmúlt harmincvalahány eszten-
dőről. Ehhez képest a vers pótcselekvésnek is 
tekinthető. A publicisztikák is fontosak, egy 
részük memoárszerűen, összegező szándék-
kal reagál számunkra lényeges jelenségekre. 
Megpróbálok régi tapasztalatokhoz, történe-
tekhez visszanyúlni, mert saját életünk, közös 
életünk megértése különösen fontos. Megje-
lentek a nagy törésvonalak a társadalomban, 
a demokrácia iránti kezdeti nagy lelkesedés 
alábbhagyott, jelentkeztek a kételyek, sőt 
azok egyeseknél már bizonyossággá váltak, 
és csak azok léteznek. Mintha már nem is 
lenne szükség demokráciára. A közélet igen-
csak gyorsan felejt, a politikusok emlékezete 
is folyton gyengül, mást és mást hoz felszínre, 
divat lett az egymásra mutogatás. Az ilyen je-
lenségek miatt is szükség van az igényes, 
színvonalas, jó publicisztikára. (N.M.K.) 

(Folytatás a 3. oldalról)
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Támogatók:

Kételyről és bizonyosságról, versről és publicisztikáról Markó Bélával 

Közel harminc alkotó félszáz munkája, számszerűleg így 
határozható meg a marosvásárhelyi Art Nouveau Galériában 
látható Szobrászati Szalon anyaga. Ez így túl sokat nem 
mond, noha a laikusok is tudják, sejtik, egy szobor megmin-
tázása, kifaragása, bronzba öntése sokszor fizikailag is meg-
terhelő, időigényes munka, hetekbe, olykor hónapokba is 
telhet, amíg elkészül. És a minőségi kritériumokról még nem 
is beszéltünk. De ha úgy közelítjük meg a kérdést, hogy a 
plasztika művelői az esetek többségében állandó munkahely 
és más kenyérkereső foglalatosságaik mellett igyekeznek al-
kotó szenvedélyüknek, művészi céljaiknak megfelelni, és 
évente közös kiállításon bemutatkozni új műveikkel a közön-
ségnek, máris elismerően bólinthatunk. Igen, a szobrászat a 
Romániai Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi Fi-
ókjának egyik erőssége, bármikor képesek betölteni a Kul-
túrpalota földszinti kiállítóterét. Nem is akárhogyan. Érdekes, 
változatos, tetszetős, gondolatébresztő látvánnyal képesek 
meglepni a tárlatnézőket. Nyilván többnyire kisplasztikákra 
kell gondolnunk, ritkán jellemző a szalon egészére a monu-
mentalitás. De jó néhányan vannak, akik ilyen vonatkozásban 
is bizonyítanak, és köztéri feladatok, restaurátori megbízatá-
sok mellett készülnek ezekre a kollektív kiállításokra, ahol 
ugyancsak illik megfelelni az elvárásoknak. Hatványozottan 

kiérdemlik tehát a közfigyelmet. És azóta sem kellett 
csalódnunk bennük, mióta műfajokként csoportosulva 
rendezik a megyei szalonokat, és a szobrászati munkák 
mellett nem függnek festmények, grafikák, kárpitok a 
falakon, sokszínűen kiegészítve a látványt.  

Marosvásárhelyen és a megyében több kiemelkedő 
szobrászművész él és dolgozik. Az idősebb mesterek 
mellé szép számban zárkóztak fel a fiatalabbak. Minden 
nemzedék képviselteti magát a szobrászat terén és a vele 
rokon műfajokban működők csoportjában. A kiállításaik 
szervezésébe lendületesen bekapcsolódott két fiatal 
szobrász, Makkai István és Veress Gábor Hunor nagy 
odaadással igyekszik megszólítani mindenkit. Többnyire 
pozitív választ kapnak, jó a szalonok visszhangja. A nyi-
tás szándéka is jótékony hatású, beválni látszik az óhaj, 
hogy más megyékből, kulturális központokból is bevon-
janak művészeket a vásárhelyi kiállításokra. Ez ugyan 
az idén nem sikerült a korábbiaknál hangsúlyosabban, 
de az újabb nevek és az általuk táguló plasztikai kínálat 
ezúttal is a tárlat előnyére szolgált. Ezen a vonalon to-
vább lehetne erősíteni a szalon vonzerejét. És talán nö-
velni kellene a keramikusok, üvegművészek, 
zománcművészek, ötvösök részarányát is. A közönség 
bizonyára örülne neki. 

A tárlat legjellegzetesebb vonása a sokféleség. A meg-
formált művek anyagában (fém, fa, kő, agyag, kerámia, 
üveg, zománc stb.), témáiban, műfaji, stiláris, eljárásbeli 
megoldásaiban igen változatos a kiállítás, nem beszél-
hetünk valamilyen domináns vonulatról. Hagyomány és 
újítás, mítosz és IT-s fantáziavilág, álom és valóság, 
emelkedettség és irónia, kifinomult 
kompozíció és különös talált tárgy, ant-
ropomorf alakzatok és népi motívumhal-
mazok, portrék, plakettek, emlékmű- 
tervek egyaránt gazdagítják az idei fel-
hozatalt. Napjaink aktualitásai? Azokból 
is van valamennyi, hiszen így vagy úgy, 
minket sem került el a háborúk szele, s a 
helyzet szülte életérzés szobrászainkat 
sem hagyja nyugodni. De egészében te-
kintve, ez sem uralja a szalon műgyűjte-
ményét, amely sok jó ötlet, több 
plasztikai bravúr és meghökkentő meta-
fora által mutat fel jó néhányat az embe-
riség mindenkori gondjaiból, létkér- 
déseiből, reményeiből. A munkákra, 
konkrétumokra a későbbiekben még 
visszatérünk. Azt viszont hangsúlyozom, 
hogy nem kell megijedni a Kultúrpalotát 
borító munkalepeltől, az alatta húzódó 
gyanús alagúttól s a galéria mészfoltos 
ablakaitól, a tárlat látogatható, érdemes 
megnézni. (N.M.K.) 

Szobrászati Szalon a változatosság jegyében 

Kövecsi Kovács Imre: Rejtett információ

A részletek emlékére… Sánta Csaba bronz kisplasztikáiKolumbán Kántor Árpád: Árész



Melyik műnemnek – ezen belül pedig 
műfajnak – van a legnagyobb presztí-
zse a mai magyar irodalomban, ho-
gyan határozhatja meg egy író, költő 
alkotói „eszmélését” a kánon, van-e 
egyáltalán létjogosultsága a művek 
külső normák szerinti elfogadásának 
vagy elutasításának? – ezek körül a 
kérdések körül forgott a 28. marosvá-
sárhelyi könyvvásár péntek délutáni 
beszélgetése. A Nemzeti Színház Kis-
termében Szegő János Darvasi László, Fe-
kete Vince, Garaczi László, Márton Evelin, 
Márton László és Szántó T. Gábor szerző-
társakat faggatta a könnyed hangu-
latú együttlét háromnegyed órájában. 

Márton László a műfaji rangsorolás kap-
csán elmesélte, hogy több olyan pályatárssal 
találkozott, aki novelláskötet tervével kopog-
tatott a kiadójánál, ahol azt a választ kapta: 
„nem, te regényt fogsz írni”. Darvasi László 
hozzáfűzte: őt novellaíróként „elég jól keze-
lik”, de a rövidpróza valóban rangján aluli 
műfajként van számontartva – ahogy a mű-
nemek közül a dráma is –, a regény pedig 
mint prózai műfaj „mindent visz”. Darvasi 
azt is megjegyezte: nagyon boldog volt a ki-
adója, amikor drámakötetének kéziratát más-
hoz vitte publikálásra. Szántó T. Gábor 
kifejtette, hogy sokak szerint a költészet az 
irodalom csúcsa, a közönség azonban tényleg 
a regényt szereti leginkább. 

– Többféle szempont szerint lehet rangso-
rolni a műnemeket, műfajokat, ha ennek 
egyáltalán van értelme – tette hozzá Szántó 
T. Gábor. 
Igazságos és igazságtalan 

A második „körben” az eszmecsere házi- 
gazdája személyes kánontapasztalataikról 
kérdezte vendégeit. Márton Evelin arra hívta 
fel a figyelmet, hogy bár mostanában a prózai 
művek a nyerőbbek, a legtöbb antológia ver-
ses. Fekete Vince Hervay Gizella költészete 
kapcsán az igazságos és igazságtalan kánon 
között tett különbséget, Szilágyi Domokos 
árnyékában ugyanis Hervaynak sokáig ez 
utóbbi viszonyulás jutott. 

– Valamikor nálam is párhuzamosan „fu-
tott” a két alkotó, és mindig Szilágyi jött ki 
győztesként. Ez pár éve megváltozott, amikor 
a Halálgyakorlatok című kötetet kezdtem írni, 
és ez a tárgyias, dísztelen líra, a magány és ki-
szolgáltatottság, amit Hervay költészete is 
képvisel, valahogy közelebb hozta őt hozzám. 
Hervay Gizella költészetének megítélése az 
elmúlt években egyébként a fiatalok részéről 
is sokat változott – tette hozzá Fekete Vince. 

– Szinkronban vagy kontrasztban akartak-
e lenni a kanonikus erőkkel? – tette fel meg-
hívottjainak Szegő János az együttlét talán 
legizgalmasabb kérdését. Garaczi László vá-
laszként egy diákkori emléket elevenített fel, 
amikor bekényszerítették az iskolai ének-
karba, ő pedig, hogy onnan kiszabaduljon, tu-
datosan „kiénekelt”. 

– Az, hogy individuumként egy rendszer-
ben kell létezni, egy kánonhoz alkalmaz-
kodni, szerintem nonszensz, mert az 
alkotásban legsajátosabb élményeinket kel-
lene megszólaltatni. Tudatosan arra figyelni, 
hogy mi a kánon, öncsonkítás – szögezte le 
Garaczi.  
Nemzedéki képződmények és  
az underground rangsor 

A továbbiakban arra is fény derült, hogy 
írói, költői pályájuk elején mennyire érezték 
magukat a beszélgetés résztvevői egy bizo-
nyos alkotói nemzedékhez tartozónak. Már-
ton László a Jelenlét című bölcsészkari 
folyóirat körüli szerzői csoportosulásról szólt, 
majd a szintén generációs „képződménynek” 
tekinthető Örley-körről, illetve más regionális 
„mozgolódásokról”, amelyek nemzedékiek is 
voltak, meg nem is. A nyolcvanas évek kö-
zepe táján egyszer csak jelentkezni kezdtek a 
különböző csoportokhoz tartozó emberek, de 
az, hogy kialakult egy írói nemzedék, csak tíz 
év múlva vált nyilvánvalóvá – tette hozzá 
Márton László. 

Darvasi László a Pesttől kicsit távolabb 
születő irodalmi lapokról tett említést – mint 
például a szegedi Pompeji –, amelyek őrizték 
a vidékiség dacát, anélkül, hogy ezzel külö-
nösebb feszültséget keltettek volna. 

– Olyan nincs, hogy va-
laki ne akarná észrevenni, 
hogy van irodalmi kánon. 
Az írók mindig megbeszélik 
maguk között, hogy éppen 
kit tartanak fontosnak, kinek 
van „jobb szériája”, tehát az 
irodalomtörténészi, kritikusi 
értékítélet mellett van egy 
underground kánon – fejtette 
ki Darvasi, majd elmesélt 
egy történetet arról, hogyan 
került kánonközeli helyzetbe 
a – szerzőket kanonizálni, il-
letve a kánonból eltolni pró-
báló – Holmi irodalmi lap 
révén: a lap főszerkesztője, 
Réz Pál elismerő levelet írt 
Darvasinak Virágzabáló 
című regénye kapcsán, pe- 
dig a művön nagyon érző-
dött a Holmi által nem ked-
velt Mészöly Miklós hatása.  

A felidézett jelenet után szinte adta magát 
a következő témakör: az irodalmi folyóiratok 
kánonképző felelőssége. Márton László úgy 
vélte, egy lap szerkesztőségének szellemi 
műhelyként kellene működnie, de egy ilyen 
csoportosulás, szerzői kör sok véletlenszerű-
séget, előítéletet, ízlésítéletet, szimpátiát és 
ellenszenvet rejthet magában, amivel mind 
számolni kell. 

– Egy fiatal író számára ez egy szocializá-
ciós folyamatnak is tekinthető. Rossz esetben 
az illető mellékvágányra téved, és, amint az 
Karinthy Ferenc Naplójában olvasható, ha-
vonta felteszi magának a kérdést, hogy benne 
van-e a legjobb tízben – fűzte mondandójá-
hoz Márton László, majd arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy egy markáns irodalmi 
értékelés még a múltat, egy korábban élt al-
kotó megítélését is hirtelen meg tudja változ-
tatni, a jelen pedig teljesen képlékeny, 
legfeljebb „fogadásokat lehet kötni” rá.  
Egy kiskultúra panasza? 

Szántó T. Gábor szerint a kánon kérdése 
tulajdonképpen egy kiskultúra panasza, egy 
nagyobb, szabadabb kultúra ugyanis színe-
sebben értékeli önmagát, jobban befogadja a 
másságot, és nem tulajdonít akkora jelentő-
séget a személyes kapcsolatoknak. Szántó azt 
is kiemelte, hogy egy alkotóra nemcsak a 
nemzeti, hanem a külföldi irodalom is gya-
korolhat hatást, annak azonban, hogy egy 
külső impulzusokból merítkező művet ho-
gyan fogad a hazai irodalomesztétika, társa-
dalomlélektani oka is lehet. 

Az erdélyi írólét kapcsán Fekete Vince úgy 
vélte, itt annyi kánon létezik, ahány lap, hi-
szen valamennyi folyóirat kánonalkotó sze-

reppel bír, de nem biztos, hogy ezek a káno-
nok „passzolnak” egymással.  

Márton Evelin, a Helikon szerkesztőségé-
nek belső munkatársa megjegyezte, hogy őt 
egy kézirat értékelésénél sohasem a szerző 
kiléte érdekli, hanem kizárólag a szöveg mi-
nősége. 
Fogódzó és hatalmi harc 

Garaczi László egy személyes tapasztalat-
ból kiindulva kifejtette, hogy egy, az irodalmi 
életben kirobbanó cirkusz valójában nem a 
szerzőről szól, hanem a kritikusok „szkande-
rezéséről”, és egy ilyen „ricsaj” akár pozitív 
értelemben kanonizálhatja a szerzőt. 

– A kortárs kánon egy oximoron, vagyis 
nem létezik egyetlen ilyen kánon, csak több. 
Valójában ez egy hatalmi harc – szögezte le 
Garaczi, majd hozzátette, hogy a kánon igazi 
jelentősége abban nyilvánulhat meg, hogy „a 
fiatalokat beviszi az alkotásba”, illetve meg-
mutatja az olvasóknak, hogy a kortárs írók 
közül kinek a művéhez nyúljanak. Különbsé-
get kell tenni a rendkívül fontos irodalomtör-
téneti kánon, valamint a kortárs kánon között. 
Előbbi nélkül nem lenne irodalom, „csak egy 
hatalmas kása, amiben véletlenszerűen turká-
lunk”, utóbbi megítélése kapcsán Garaczi bi-
zonytalan. 

Az eszmecsere végén Szegő János arról 
kérdezte beszélgetőtársait, hogy van-e „titkos 
befutójuk” az irodalomból, akire szeretnék 
felhívni a figyelmet. Márton László egy szí-
riai nemzedéktársat, Kalid Kalifa írót és az 
ukrán Szerhij Zsadant említette, Fekete Vince 
Szilágyi Domokos költőt és Mózes Attila ko-
lozsvári írót, Márton Evelin utóbbit és Kará-
csony Benőt. Darvasi László a rejtőzködő 
életű kortárs szerzőkre hívta fel a figyelmet, 
akikről a közvélemény nem tud, Garaczi 
pedig a kilencvenes években szőnyeg alá sö-
pört rendszerváltás előtti irodalom újraolva-
sását ajánlotta. 
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Alkotók a kánon hasznáról, haszontalanságáról 
„Nem, te regényt fogsz írni…” 

Kozma Rozália új arca? Nem, a 
másik. Az 1995-ös, amikor a jeles 
marosvásárhelyi kárpitművész még a 
grafika bűvöletében alkotott. Vagy 
mondjuk inkább, hogy a grafika és a 
festészet varázsában is, hiszen közben 
már a textilművészet terén szakoso-
dott a kolozsvári egyetemen, és a ké-
sőbbiekben Marosvásárhelyen, sőt 
jóval tágabb körben is a gobelinszö-
vés tette ismertté, elismertté a nevét. 
De tény, hogy noha idén tavasszal egy 
nagyobb egyéni kiállításon már meg-
méretkezett a Bernády Házban, és 
szőnyegei, installációi, tértextiljei, 
textilképei újra kedvező visszhangra 
találtak, úgy érezte, a több mint ne-
gyedszázada készült, Struktúrák című 
sorozatát is vissza kell hoznia a köz-
tudatba. Sok ismerősének okozott 
ezzel meglepetést, kevesen emlékez-
tek négy évtizedes alkotói munkássá-
gának erre az időszakára, a fiata- 
labbak nem is tudtak róla. Bár az 
utóbbi időben Kozma Rozália művé-
szetének erről a vetületéről is elég 
gyakran hallhattak az egymást sűrűn 
követő alkotótáborok révén. A vásár-
helyi kárpitszövőnő ezeken többnyire 
fest és grafikázik. Nagy kedvvel, len-
dülettel, ahogy egykor a művészeti 
középiskolában is tette. Legutóbbi 
művésztelepi aktivitásáról, a kecske-

méti, mezőmadarasi, csernátoni alko-
tótábori élményeiről is nagy lelkese-
déssel beszél. Az ott töltött napok 
annyira feltöltötték alkotókedvvel és 
energiával, hogy maradt még belőle a 
mostani kiállítás megszervezésére. A 
képciklus a marosvásárhelyi vár Szű-
csök bástyájában, Mana Bucur kera-
mikus műtermében látható. 

A Struktúrák sorozat 16 képet so-
rakoztat fel sejtelmesen, képzeletser-
kentőn, izgalmasan, hangulatosan. 
Formákban, visszafogott színeikben 
is gazdag tus- és temperakollázsok, 
textilgrafikák, akár a későbbi szőnye-
gek, monumentális kárpitok előhírnö-
keinek is tekinthetők. Bennük van 
mindaz, ami évek teltével Kozma Ro-
zália egyéni technikájú, mozgalmas 
felületi megoldású, jelekben és sajá-
tos motívumokban, gondolatokban 
gazdag kárpitjain értékként megjele-
nik. A makro- és mikrokozmoszt 
egyaránt sugallják, és ha a Sejtelmes 
struktúra, a Sejtelmes formák, a 
Betűk világa, a Metamorfózis, a 
Komplementerek láttán s a címeket 
olvasván felsejlenek előttünk a nagy, 
monumentális Kozma-textilalkotá-
sok, az nem a véletlen műve. Mű-
vészre, nézőre egyaránt üdítően hat ez 
a bensőséges, rögtönzötten is átgon-
doltságra valló kamaratárlat. (N.M.K.)

Időtálló Struktúrák 

Nagy Székely Ildikó 

Eszmecsere a nagyszínpadon: (balról) Fekete Vince, Darvasi László, Szántó T. Gábor, Márton Evelin, Márton László, Garaczi László,  
Szegő János                                   Fotó: Nagy Tibor

 A tárlatnyitón (jobbról) Kozma Rozália, Cora Fodor, N.M.K.                          Fotó: Sajgó Ilona



Kedvesem katana vagyak 
Urasan iram ezeket 
Teszek minden féle jelet 
Nem kaptam bilét de vojét 
Ülek a háloba s mandak 
Neked igaz történettet 
  
Csűrdengelő tánc kelete 
Keletezője na 
Fedezte brit kutat ásó 
Csapat 
  
Amikó vén Fót András Fu 
Szujka csürit trád márk szerint 
Avatták trádicijóval 
Épen mind sok ezer éve 
Mikor nem volt semmi csür 
Sátor heje a nagy Had úr 
Méltóság tiszteletire 
Tapasva makány lavakkal 
Sámán dobja dumba dumba 
  
Vén Fót Fuszujka András 
Csüre gyarló partékából 
Gederásó Józsi falu 
Végi szálmás bides 
Kuli pingyó még az 
Özön viz elöt elötröl 
Eccer csak bezzeg leég 
Józsi benne ugyan valós 
  
Mondom tujébb én kedvesem 
  
Kalákába szépen épült 
Minden ember kötöles vót 
Brit kutásók s még Csubi is 
Aztat váltig emlegetik 
  
Szenes gerendából s miből 
Eccer egy is nagy köszönem 
Tanácsnak s a Jó Istennek 

Minden giz gaz cándra 
S más miegymás szerves 
Sáncból Kikillöböl heji  
Munka erejivel 
Mind ahagy ma mandanok 
Ábszolut könyeteg barát 
  
Na kedvesem fojtatolag 
  
Tanulak hejesen irni 
Új csür ács ceruza ne’kül 
Szekerce és szalu ne’kül 
Hajóz a sok harcsa fűrész 
Ződ dolár Ámérikába 
Eztet olvastam valahol 
  
András ez a Fót Fuszujka  
Egyházfi mind mast káritász 
Nincs hol másod napi táncat 
Mer’ a kék milic lakatat 
Rakatt a kultúrra s asztán 
Nagy de nagy de nagy peckesen 
Lóhátulag trappagatt ki 
A heji hej terténetbő’ 
  
Nem fájin ez a beszéd 
Ijen ballada kedvesem 
  
Disznyólegelőn valaki 
Leütette a lavárol 
S asztán mire kitudódatt 
  
Nem az osztályos elenség 
Tette csúfá hanem a lo 
Kelet a kerek kalapas 
Serpáras nagy kupeceknek 
Kik a gyilkost fel fagaddák 
  
Addig Pali Samu Géza 
Deltában vágta a nádat 
  
Na kedvesem fojtatólag 
Eccer maj el magyarázam 

Mas’ csak futába kedvesem 
  
Valaki nagy Gyanut terelt 
Mire tiszta ártatlanul 
Nagy későre haza került 
Mi az a hat hét esztendő 
Szegény Pali Samu Géza 
Sánta Bigyó lett belőle 
A verésből kifonyólag 
Persejes lett a rosz lába  
  
Uj csür födjit karácsonra 
Dengelni hagy másad napján 
Lehessen táncalni rajta 
  
A kutató csapat szerint 
Legin kább fékeszet mindent 
Nem is vót Fuszujka András 
Nyámja Gezemuza Csávó 
Akihez nem adgyák ada 
Azt a Szamora Elvirát 
  
Kedvesem hujjon a könved 
  
Az a liány jajbe szép vót 
Az ő szőke tyikájának 
Szalagga’ rebdeső véginn 
Piras pipacsas pillangok 
szálingasztak a felhökbe 
  
Esztet se magamtol vetem 
Lehet hagy Petőfi irta 
  
Na má most drága kedvesem 
Megint mondom fojtatólag 
  
Ecce’ minden ki reterál 
Gezemuza Csávó is el 
Szállingózatt bé a fődbe 
  
Hitván Szamor Elvirának 
Apját halálra pafazta 
Ez a Gezemuza Csávó 

 Tiszta szappany operálás 
Cigány útra ment az erkelcs 
  
A vétek a brit kutatok 
Szerint úgy lett véghez vive 
Hagy az Ádám csutikája 
Közepin megtojult a csok 
  
De mü ketten jóba vagyunk 
Na mast fojtatva kedvesem 
  
Gezemuza Csávó milic 
Laváért járó lópéndzen 
Hagy még tartatt vót a nagybőt 
Mozsikás bandát fogadatt 
Cürdélt háram zsenerác 
Prímelt a fél szemű Kránc 
Kantrált Bunyezó s a fia 
S bégézett az örög Dránc 
Akit csak Fingasnak üsmer 
It az egész vizmelék 
Onat jün a büzmelék 
  
Fantas elöre dengelöt 
Rendeztek a másad napi 
Tánc előtt söt épen biza 
Kántáló próbára is jó 
A Vén Fót Fuszujka András 
Ocskábol let szalma zsupas  
Vadanat uj csür pajtája 
  
Én kedvesem ne hajts rája 
Nincs vége a vasárnapnak 
  
Ki vete elé a bicskat 
Ki vágta előbb fül tövin 
A bicsaknak a fakával 
Ki defet beléje asztán 
S mi let a dengelő vége 
Mangyák esztet mangyák asztat 
Hagy bé ásták Gezemuzát 
A csürnek a közöpedes 
Két méteres közöpibe 
  
Ne fogjan szagat se kutya 
Se szimatas defektivek 
Örmeny kakuk ganéjával 
Vaj mivel is úgy bé kenték 

Főd marzsával elegyitve 
Dübücskülve béhantalták 
Orukat bé kötve s fagva 
Háram éccaka táncaltak 
Nagy mérgesen 
S bé dengelték 
A büdes csűr közöpedes 
Közöpibe Gezemuzát 
Csontyajival a bunkerba 
  
A fertelmet kisüstivel 
Vagy is szilva pálinkával 
Más képen égetet boral 
Zsibasztata mind hijába 
A zület legény kaszaru 
  
Senki se volt bene biztas 
Ki is közülek a gyilkas 
  
Inét ered a dengelő 
Az a tánc is hagy a csürben 
Táncolo vitéz dengelök 
Delengélve dilengéltek 
A szent inepek után is 
  
Ahagy meg szolalt egy dipla 
Feszültek má a verbungra  
Écakán ként csuram vizre 
Gyurkalták a lelki bánat 
Vértő’ szenyült lepedőjit 
  
Kérded mi lett Elvirával 
Piras pánlikás leányal 
Aztat senki se kedvesem 
  
Nem még mangya a tudós brit 
S ‘jába interpelem Csubit 
Eztet sahase ebegik 
  
Küdi eztet neked szoldát 
Fruntas Danyi Samil 
Nem iram ki épen mejik 
Unitáte militarbol 
Azér mer az Szekret dekret 
Inter zisz ki divulgálni 
Párdon divul gárnizálni 
Csokal Samu

Privát hangulatok 
CSŰRDENGELŐ DILENGELŐ 

16. Bukaresti  
Magyar Filmhét 
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Bölöni Domokos

A magyar filmtermés legújabb alkotásait vetítik a 
16. Bukaresti Magyar Filmhéten, amely november 
20. és 27. között lesz a fővárosban – közölte a szer-
vező Liszt Intézet bukaresti központja. 

A Filmhét egy mozipremierrel kezdődik, A játszmával Fa-
zakas Péter rendezésében, amelynek előzményét, A vizsgát 
2012-ben láthatta a bukaresti közönség. A Nemzeti Filmintézet 
Inkubátor Programja keretében készült két alkotást is vetíte-
nek: a Legjobb tudomásom szerint című filmet Lőrincz Nán-
dor és Nagy Bálint rendezésében, valamint a Kilakoltatást 
Fazekas Máté rendezésében.  

A Filmhéten bemutatják Bergendy Péter Post mortemjét, 
Szakonyi Noémi Veronika Hat hét című első nagyjátékfilmjét 
is. A Bukaresti Magyar Filmhét programjában rendszeresen 
helyet kaptak a Magyar Filmarchívum digitalizációs program-
jában felújított filmek, az idén Szomjas György Könnyű testi 
sértés című, dokumentarista stílusban készült drámáját vetítik.  

A Filmhét utolsó napján két vígjátékot mutatnak be, a fan-
tasy elemekkel dúsított, Rohonyi Gábor és Vékes Csaba ren-
dezte Szia, Életem!, valamint Tiszeker Dániel Nagykarácsony 
című romantikus vígjátékát. 

  A fiatal nézőknek szól elsősorban A kuflik és az Akármi 
című rajzfilm, amelyet Jurik Kristóf rendezett. Lesz kisjáték-
filmes összeállítás is, amelybe tartalmilag elütő filmeket vá-
logattak a szervezők. Megtekinthető Engelman Péter 
Háromszög című filmje, a Magyari Zsolt és Benkő Claudia 
rendezőpáros 1939 című detektívtörténete, Karácsony Péter 
Lesen című erdei thrillere, valamint Szabó Márton István 
Klíma című filmje. A Filmhét dokumentumfilmes programjá-
ban lesz két erdélyi témájú alkotás: a Vargyasi Levente és T. 
Bányai Péter alkotópáros Keserédes, valamint Csibi László A 
szocializmus hátsó bejárata című filmje. Szintén a dokumen-
tumfilmes összeállításban lesz látható a Borsody István ren-
dezte Párizs szeme – Brassai című film, valamint Pálinkás 
Norbert Katinka című alkotása.  

A fesztivál nulladik napján bemutatják a Nagylátószög – 
120 éves a magyar film című kiállítást, majd levetítik az Ivá-
nyi Marcell rendezte Örök hűség című musicalt.  

A Filmhéten születésének 150. évfordulója alkalmából 
megemlékeznek a kolozsvári filmgyártás atyjáról, Janovics 
Jenőről, akiről két új kötet készült: a magyar nyelvű Janovics 
Jenő pályaképe. Egy élet a magyar kultúra szolgálatában: a 
színpadtól a mozivászonig című hiánypótló monográfia, va-
lamint a román nyelvű Janovics. Cineast în generaţia 1900 
című egyetemi jegyzet, amelynek szerzője Delia Enyedi, a ko-
lozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem film és média sza-
kának oktatója.

Szente B. Levente új meseregénye 
Tündérkerti mosolynyomozás 

Ha világméretű közvélemény-kutatás in-
dulna arról, hogy miből van a legkevesebb, 
illetve mire lenne a leginkább szükség az 
emberi közösségek boldogabb életéhez, bi-
zonyára kulcsszósűrűséggel hangzanának el 
olyan fogalmak, mint anyagi biztonság, szi-
lárdabb jövő, egészség, béke. A mosolyt 
azonban nagy valószínűséggel kevesen em-
lítenék, hiszen ezt legtöbbször egy kedvező 
helyzet, kellemes állapot, örömteli megle-
petés következményeként tartjuk számon, 
inkább a jólét tartozékaként, következmé-
nyeként, mint előidézőjeként.  

Szente B. Levente legújabb meseregé-
nyében, a Tündérkertben éppen a mosoly és 
a lélek általa jelzett szépsége, tisztasága a 
legnagyobb érték, ennek elvesztése okozza 
a kerítéssel védett, jóságos mikrouniverzum 
egyensúlyának megbomlását, a Pipacs és 
barátai életét megzavaró, maradéktalanul megoldásra váró 
konfliktust. A mosolyvesztést pedig mi más idézhetné elő, 
mint ennek a biztonságos, kicsi világnak a megtámadása: 
nem tüzet okádó sárkányok vagy más tomboló virág-, vi-
lágpusztítók, hanem egy passzív, de annál veszélyesebb 
ellenség, a környezetet elcsúfító, megbetegítő szemét által.  

A Garabontzia Kiadó gondozásában megjelent, kinéze-
tében is kedves, bájos könyvet a 28. marosvásárhelyi 
könyvvásáron mutatták be. A szerző a mű megszületésé-
nek előzményeiről mesélt.  

– Karácsony táján az Országos Pedagógusszövetség ré-
széről fogalmazódott meg az igény egy olyan alkotásra, 
ami kissé tanító jellegű, és a környezetvédelem, szeretet, 
elfogadás témaköreire épül. Nekem akkor már volt egy 
vázlatom. A korábbi, Tücsök, Zöld Manó és a többiek című 
meseregényem bemutatóin sokan, többek között gyerekek 
is kérdezték, hogy lesz-e folytatás, és arra gondoltam, 
hogy a mű egyes szereplőinek történetét kibontanám 
külön-külön, és erre építeném az új mese cselekményét. A 
vándorló tücsökkalandor alakját át is vittem a Tündér-
kertbe. 

A mese három részre tagolódik, az események vezérfo-
nala, persze, közös, de mindhárom fejezetben újabb egyedi 
és vicces figurák tűnnek fel, és kapcsolódnak be a mosoly-
visszaszerző akcióba. 

– A történések egy kicsi kertben zajlanak, amelyet min-

denki a magáévá tud tenni, illetve rá tud vetíteni a saját 
életterére. A főszereplő Pipacs, de tulajdonképpen bárki 
főszereplőnek tekinthető a történetből, éppen úgy, ahogy 
az emberi világban – fejtette ki a szerző. Meseregényének 
fontos eleme a humor – ezt leginkább az egér házaspár, 
Cinci és Cincogi szolgáltatja –, ugyanakkor a feszültség-
keltés is fontos szerepet kap az események alakításában, a 
szemét megjelenésekor ugyanis nyomozás indul a miértek 
kiderítésére a mindenhova eljutó, küldetése teljesítésének 
háromszor nekilendülő Szellőcske révén. A kert kisállatai, 
növény- és bogárvilága mellett a harmadik fejezetben egy 
fiúcska és egy kislány is feltűnik, így a gyerek olvasóknak 
lesz kivel azonosulni a mosoly- és kertmentő műveletben, 
a szeméthalmok eltüntetésében. 

A meseregény szövegvilágára zseniálisan rímelnek 
Egerszegi Éva szinte minden oldalon megtalálható, rész-
letgazdagságukban is tiszta, szellemes rajzai. Érdemes hát 
többször is végiglapozni ezt a könyvet, hiszen a felnőtt-
szem is mindegyre felfedezhet benne valami újdonságot. 
A mosolyt ingyen, pontosabban másik mosolyért cserébe 
adó pipacsvirág szépsége mellett talán éppen a fiatal bo-
gáncs bölcsességét, aki kimondja, hogy „a csoda csakis 
azoké, akik hisznek benne”, vagy a magas, vén fák apró 
csemetéinek életörömét, miközben „csöppnyi orrukat az 
égnek emelték, és mélyet szippantottak a harmatfriss le-
vegőből”.

Nagy Székely Ildikó  

Szente B. Levente dedikál             Fotó: Nagy Tibor 



MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

2022. november 18-án kelt 

560. számú rendelet 
a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 

 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekez-
dése, a 179. cikkely, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, az (5) bekezdés a), a^1) és a^2) pontja, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése 
b) pontjának előírásai alapján 

elrendeli: 
1. cikkely: (1) Összehívja 2022. november 24-én 13:00 órára a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános, soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyű-
léstermébe. 

(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található. 
2. cikkely: A megyei tanács soros ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják az intézmény Facebook-oldalán. 
3. cikkely: Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság internetes oldalán, valamint elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácso-
soknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, független igazgatóságainak, szolgálatainak és osztályainak. 

 
 

 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2022. 11. 18-i 560. sz. rendeletének  melléklete 

A Maros Megyei Tanács 2022. november 24-i soros ülésének  
NAPIRENDTERVEZETE 
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Ellenjegyzi 
Paul Cosma 
FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc  
ELNÖK  

Péter Ferenc  
ELNÖK  

1. Határozattervezet Maros megye 2021. évi általános költség-
vetésének kiigazításáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
2. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2022. február 28-
i 26. sz. határozata 1. és 2. mellékletének a módosításáról, 
amelyek a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására 
vonatkoznak egyes megyei érdekű kulturális és szociális tevé-
kenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásá-
ban; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
3. Határozattervezet a Fehéregyháza község helyi tanácsához 
benyújtott kérelemről, amely egy épületnek a Fehéregyháza 
község köztulajdonából Maros megye köztulajdonába vételére 
vonatkozik; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
4. Határozattervezet Mezőbodon község  csatlakozásának  
jóváhagyásáról az Aquainvest Közösségi Fejlesztési Társulás- 
hoz; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
5. Határozattervezet Maroskece község csatlakozásának jóvá-
hagyásáról a Iernuţeana Fejlesztési Társuláshoz; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
6. Határozattervezet a Maros megye és Marosvásárhely Polgár-
mesteri Hivatala közötti együttműködés elfogadásáról a Föld 
alatti parkoló építése a volt Parc Hotel területén elnevezésű 
projekt kivitelezése érdekében; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
7. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított 
22/2018. sz. határozatának módosításáról, a Marosvásárhelyi 
Állami Filharmónia szervezeti felépítésének, tisztségjegyzéké-
nek, valamint szervezési és működési szabályzatának jóváha-
gyásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
8. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 

ÖÜV. szervezeti felépítésének, tisztségjegyzékének, valamint 
szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról; 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
9. Határozattervezet egy kiegészítő dokumentum jóváhagyá-
sáról a 18062/268/14S/2018. 08. 23. sz. delegálási szerződés-
hez, amely a hulladék mechanikai és biológiai kezelési 
tevékenysége koncesszióba adására vonatkozik, a Maros megyei 
SMIDS rendszer keretében;  
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
10. Határozattervezet egy kiegészítő dokumentum jóváhagyá-
sáról a 19100/683/11I/2018. 09. 06. sz. szerződéshez, amely 
a Maros megyei SMIDS rendszerhez tartozó maroskeresztúri hul-
ladékválogató, -komposztáló és átrakóállomás működtetésé-
nek, valamint a hulladéknak a TMB/DDN állomáshoz való 
szállítása koncesszióba adására vonatkozik;  
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
11. Határozattervezet „A megyei útkarbantartó szolgálat szék-
helyének berendezése” elnevezésű beruházás műszaki-gazda-
sági mutatóinak aktualizálásáról; 
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács  
alelnöke 
 
12. Határozattervezet „A Marosvásárhelyi Transilvania Repülő-
tér ÖÜV. kifutópályája kerítésének építése, felújítása, korsze-
rűsítése” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak 
aktualizálásáról. 
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács  
alelnöke 
 
13. Határozattervezet a „Híd a Mogyorós-patak felett a 134-es 
megyei úton, a 27+980-as kilométerszelvénynél, Küküllősárd 
faluban, Héjjasfalva község, Maros megye – SF fázis” elneve-
zésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és mű-
szaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyásáról; 
Indítványozó: Ovidiu Georgescu, a Maros Megyei Tanács  
alelnöke 
 
14. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.



MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

KÖZLEMÉNY 
nyilvános konzultáció megnyitásáról 

 
A Maros Megyei Tanács 2022. november 16-án megnyitotta a következő, normatív jellegű 
okirattervezetre vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet a mezőgazdasági 
termékek árának megállapítására a 2023-as évre, a törvény előírásainak megfelelően, 
a természetben megállapított haszonbér lejben történő felbecsülése érdekében.  

A dokumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szükségességének megindoklását; 
• A Gazdasági Igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét. 

A dokumentáció elemezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a normatív jellegű hatá-
rozattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény iktatójába küldött kérés alapján. 

A nyilvános konzultáció tárgyát képező okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű ja-
vaslatokat, indítványokat és véleményeket 2022. november 28-ig lehet benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, amely a „Relaţii şi informaţii publice 
– Guvernare transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, armonizare, dialog 
îmbunătăţit” rovatban található, F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de propu-
neri” néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő elektronikus postacímre: 
cjmures@cjmures.ro 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8–16 óra között. 

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: Határozattervezet a 
mezőgazdasági termékek árának megállapítására a 2023-as évre, a törvény előírásainak 
megfelelően, a természetben megállapított haszonbér lejben történő felbecsülése ér-
dekében – javaslatok. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozatterve-
zetek (Proiecte de hotărâri cu caracter normativ) rovatban. 
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott és beküldött, elutasított javasla-
tokra. 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szervezésére is, amelyen a jogszabályter-
vezetről nyilvános vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létrehozott egyesület 
vagy más hatóság írásban kéri 2022. november 28-ig. 
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1230-as belső 
szám, vagy e-mailben a stan.lavinia@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Lavinia Stan. 
 

 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

KÖZLEMÉNY 
nyilvános konzultáció  

megnyitásáról 
 
A Maros Megyei Tanács 2022. november 16-án megnyi-
totta a következő, normatív jellegű okirattervezetre 
vonatkozó nyilvános konzultációt: Határozattervezet 
Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alá-
rendelt intézmények költségvetését illető, a 2023. 
évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jó-
váhagyásáról.  
 
A dokumentáció tartalmazza: 
• A javasolt normatív jellegű okirat elfogadása szük-
ségességének megindoklását; 
• A Gazdasági Igazgatóság szakjelentését; 
• A jogügyi szolgálat jelentését; 
• A határozattervezet mellékletét. 
 
A dokumentáció elemezhető: 
• az intézmény internetes oldalán, a www.cjmures.ro 
címen, a normatív jellegű határozattervezeteknél; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem 
tér 1. sz., 1-es iroda; 
• az okirattervezet másolata elkérhető az intézmény 
iktatójába küldött kérés alapján. 
 
A nyilvános konzultáció tárgyát képező okiratterve-
zetre vonatkozó, ajánlás értékű javaslatokat, indítvá-
nyokat és véleményeket 2022. november 28-ig lehet 
benyújtani: 
• az intézmény honlapján elérhető online űrlapon, 
amely a „Relaţii şi informaţii publice – Guvernare 
transparentă, deschisă şi participativă, standardizare, 
armonizare, dialog îmbunătăţit” rovatban található,  
F.PS.19.07 – „Formular pentru colectarea de propu-
neri” néven; 
• elektronikus formátumú üzenetként a következő 
elektronikus postacímre: cjmures@cjmures.ro 
• postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
szám, 540026; 
• az intézmény székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem 
tér 1. szám, 8–16 óra között. 
 
A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell 
feltüntetni: A Maros megye saját és a Maros Megyei 
Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését, a 
2023. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabá-
sok jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet il-
lető javaslatok. 
A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a 
normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte de ho-
tărâri cu caracter normativ) rovatban. 
 
Írásban kapnak indoklást az írásban megfogalmazott 
és beküldött, elutasított javaslatokra. 
 
Az érdeklődők számára lehetőség van gyűlés szerve-
zésére is, amelyen a jogszabálytervezetről nyilvános 
vitát lehet folytatni, ha ezt egy törvényesen létreho-
zott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2022. no-
vember 28-ig. 
 
További információk a következő telefonszámon  
kérhetők: 0265/263-211, 1231-es belső szám, vagy  
e-mailben az axente.iulia@cjmures.ro címen, kapcso-
lattartó Iulia Axente.

Ellenjegyzi 
Paul Cosma 
FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc  
ELNÖK  

ADÁSVÉTEL 

ELADÓ  saját termésű szőlőből készült 

vörösbor (egyéves), egy 6 és egy 12 

vedres boroshordó. Tel. 0724-666-144. 

(sz) 

MINDENFÉLE 

A DENIS METAL KT. Koronkán (DE 

60) begyűjt ócskavasat és nemvasfé-

meket, vállalja a szállítást. Tel. 0755-

517-698. (23283-I) 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 

javítást, festést, szigetelést, csatorna-

javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-

zalommal! Tel. 0759-467-356. 

(17641-I) 

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ács-

munkát, bádogosmunkát, szigetelést, 

meszelést, bármilyen kisebb javítást. 

Tel. 0756-596-889, Bence. (17783-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

„Nem múlnak ők el, kik 
szívünkben élnek, itt 
maradnak bennünk örök 
csendességben.” 
Szívünkben fájdalommal 
emlékezünk a bedei születésű 
id. HAVADTŐI JÓZSEFRE 
halálának 20. évfordulóján. 
Nyugodjon békében! Emlékét 
őrzi három gyermeke és 
családjuk. (sz-I) 

Soha el nem múló szere- 
tettel gondolunk BARTHA 
ROZÁLIÁRA halálának első 
évfordulóján. Emléke legyen 
áldott, nyugalma csendes! 
Szép emlékét szívünkben 
őrizzük. Szerettei. (sz-I)

Ellenjegyzi 
Paul Cosma 
FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc  
ELNÖK  

A Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér 
versenytárgyalást hirdet 

• autókölcsönző iroda  
• ital- és ételautomata működtetésére 

A  pályázatokat december 18-án 10 óráig lehet benyújtani, az 
ajánlatokat december 18-án 12 órakor bontják fel. 

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!
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