
A címben megfogalmazott közismert
gondolat erősödött meg bennem a te-
hetséggondozó és szakközépiskolák di-
ákjainak ötödik szavalóversenyén,
amelyet a székely szabadság napjának
előestéjén és március 15-re készülve, a
kétszáz éve született Arany Jánosnak
emléket állítva tartottak pénteken dél-
után a marosvásárhelyi Deus Providebit
Ház nagytermében. 

A résztvevőket a szervező Szász Adalbert
Sportlíceum nevében Fábián Olga magyar sza-
kos tanárnő köszöntötte. Megemlékezett nagy
költőnkről, akinek a leggazdagabb szókinccsel
megírt műveiben a méltó emberi létre való igény
szólal meg. Két Arany-versből idézve a költő stí-
lusának gazdagságát, változatosságát villantotta
fel, a paródiától a haza eltékozlásának veszé-
lyére figyelmeztető mély gondolatiságig. A már-
ciusi események előestéjén ezt a rendezvényt a
szakközépiskolás diákok számára egy találkozó-
nak szánják, amelyen átélhetik az 1848-49-es

események hangulatát – hangzott el a bevezető-
ben. 

Elegen vagyunk még ahhoz, hogy hazát te-
remthessünk a magasban és itt a földön is – szólt
a jelenlevőkhöz Csíky Zsolt, az iskola igazgatója,
aki köszönetet mondott a diákokat felkészítő
magyar és vallás szakos tanároknak. Beszédében
arra biztatta tanítványait, hogy ne adják fel, vi-
gyék tovább a nyelvet, kultúrát, őrizzék, folytas-
sák elődeik örökségét.

A katolikus iskola 
a közösség ügye 
Hétfőtől minden délelőtt 10 és 11 óra
között egyórás tiltakozást tart a ma-
rosvásárhelyi prefektúra épülete előtt
a Civilek a katolikus iskoláért szülői
csoport.

____________2.
A tanügy-
minisztérium
menet közben 
korlátozta 
a részvételt
A közoktatási minisztérium kisebbségi
főosztálya önkényesen döntött arról,
hogy az európai  magyar általános és
középiskolák matematikaolimpiáján az
idén 26 tanuló képviselheti Romániát
a 60-nal szemben, amennyit a szerve-
zők minden évben fogadni szoktak.

____________2.
Thália márciusi 
ünnepei
1946. március 10-én tartotta első be-
mutatóját a marosvásárhelyi Székely
Színház. Az úttörők előtti főhajtásra, a
Tompa Miklós Társulat 71 és a Liviu
Rebreanu Társulat 55 évének felidé-
zésére március 27-én, a színházi vi-
lágnapon kerül sor.

____________3.
Ragyogó 
tűzzománcok ég
és föld között
Számos hívet szerzett Marosvásárhe-
lyen a tűzzománcnak Anastasia Vdov-
kina és Egri András. Kiállításuk
március 2-i megnyitója óta sokan láto-
gatnak a Bernády Házba, hogy meg-
csodálják a kolozsvári
művészházaspár alkotásait. 

____________5.(Folytatás a 2. oldalon)
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AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

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

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

Január 16. és március 15. között minden iskolás és egyetemista ügyfelünknek 
50%-kal olcsóbban kínáljuk az antireflex védőréteggel ellátott műanyag lencséket.

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

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

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

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

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

A reformkor és az 1848-as szabadságharc költőit szólaltatták meg

A vers mindenkié 

SZÖVEG NÉLKÜL



Szép szivárvány koszorúzza az eget
– énekelte nagyszerű hangulatkeltő-
ként a jobbágytelki táncosok himnu-
szát Siklódi István Attila, majd Varró
Huba tánccsoportja vezette be a sza-
valóversenyt pattogós nyárádmenti
táncjelenetekkel.

Az ünneplőbe öltözött szavalóktól
érdekes, szép válogatást hallhattunk a
reformkor és a szabadságharc alkotó-
inak költeményeiből, ismert és ke-
vésbé ismert versekből, amit

egyénileg, vagy ketten-hárman össze-
fogva adtak elő. S ha néhányuknak
meg-megbicsaklott egy kicsit a
hangja, az volt a fontos, hogy bene-
veztek, megtanulták a verset, s
továbbadták társaiknak is. A szervező
szakközépiskola diákjai mellett ma-
rosvásárhelyi (Ion Vlasiu, Gh. Şincai),
szászrégeni és szovátai szakközépis-
kolások, valamint a Mihai Eminescu
Pedagógiai Líceum tanulói – szám
szerint 28-an – csalogatták a közönsé-
get a költészet világába. 

A versmondás szünetében a csitt-
szentiváni tánccsoport a Nyárádmente
és a Székely-Mezőséghez tartozó te-
lepülésük jellegzetes táncaival szóra-
koztatta a közönséget. 

A szavaló diákok teljesítményét a
Kilyén Ilka színművészből, Nagy
Olga és Székely Ildikó tanárnőkből,
valamint Nagy László, a Művészeti
Szaklíceum dráma szakos diákjából
álló zsűri értékelte. 

Hallgatóként, személy szerint min-
den fellépőt díjaztam. Köszönet az él-
ményért. 

Hétfőtől minden délelőtt 10 és
11 óra között egyórás tiltako-
zást tart a marosvásárhelyi pre-
fektúra épülete előtt a Civilek a
katolikus iskoláért szülői cso-
port – tájékoztatta a sajtót Csíky
Csengele és Szatmári Zsolt. Péter
Ferenc, az RMDSZ Maros me-
gyei szervezetének elnöke tá-
mogatásáról biztosította a
civilek kezdeményezését, a pe-
dagógusszövetség állásfoglalá-
sában elítéli a kialakult áldatlan
helyzetet. 

A marosvásárhelyi Római Katoli-
kus Teológiai Líceum létét fenyegető
eljárásokról és hivatali mulasztásokról
folyamatosan beszámolt a Népújság.
Csütörtökön tartott sajtótájékoztatóju-
kon a Civilek a katolikus iskoláért
szülői akciócsoport képviselői a tör-
vények tiszteletben tartására szólítot-
ták fel az illetékes hatóságokat,
különösen az oktatási minisztérium át-
iratában is szereplő, iskolaalapításra
vonatkozó előírásokat. Ennek alapján
nem lenne akadálya a cikluskezdő
osztályokba való iratkozásnak.

A két szülő bejelentette, hogy a
jövő héten tiltakozó akciót szerveznek
a kormányhivatal elé.
Az RMDSZ is támogatja 
a tiltakozó akciót

Péter Ferenc, az RMDSZ Maros
megyei szervezetének elnöke tegnapi

közleményében kifejti: „Amikor
egyértelmű támadás éri közösségün-
ket, mint ahogyan ez egyre nyilvánva-
lóbb a katolikus iskola esetében,
akkor egy emberként kell kiállnunk az
ügy mellett. Úgy, ahogyan az októberi
megmozdulás esetében is tettük, az
RMDSZ most is támogatja a civilek
által kezdeményezett jövő heti tilta-
kozó akciót. Fontos kiemelni, hogy a
Római Katolikus Teológiai Líceum
helyzete nem pártpolitikai, hanem
közösségi ügy, így arra van szükség,
hogy a civilek és politikum vállvetve
dolgozzanak a probléma megoldá-
sán.

Az RMDSZ minden olyan kezde-
ményezésben partner, amely a katoli-
kus iskolát, szülőket, oktatókat és
tanulókat segíti, azonban ébereknek
kell lennünk, és nem engedhetjük
meg, hogy ezt az ügyet etnikai feszült-
ségkeltésre használják. Mi, Maros
megyeiek, marosvásárhelyiek ponto-
san tudjuk, hogy ezeknek a próbálko-
zásoknak mennyire negatív hatása van
a közösségre. Minden ilyen jellegű
ténykedés bomlasztó hatású, és jelen
esetben azért is veszélyes, mert elte-
reli a figyelmet a valós problémáról,
akadályozva ennek megoldását” – ol-
vasható a nyilatkozatban. Az elnök
ugyanakkor arról biztosítja a közössé-
get, hogy keresik a megfelelő admi-
nisztratív megoldást, amely

megnyugtatóan rendezi a katolikus is-
kola ügyét.
Jogsértő akadályoztatás 

A Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének országos elnöksége
nevében Burus-Siklódi Botond elnök
állásfoglalásában értetlenségének ad
hangot a Maros Megyei Tanfelügye-
lőség döntését látva. „Egy ilyen hord-
erejű és ennyi embert érintő kérdésben
elvárható lenne, hogy a tanfelügyelő-
ség fő célja ne az ellehetetlenítés le-
gyen a törvény adta eszközök
felhasználásával, hanem a helyzet
megoldására való törekvés, az oktatás
folytonosságának fenntartása, az is-
kola működtetésének a biztosítása.
Annál inkább érthetetlen ez az intéz-
kedés, mivel ebben az esetben a tan-
felügyelőséget nem kényszerítette a
törvény ennek a lépésnek a megtéte-
lére. Az ügyészségi eljárás még folya-
matban van, bírói döntés nem született
az ügyben. Ezért a jó szándék, a hely-
zet megoldására való törekvés ele-
gendő lett volna ahhoz, hogy ne
hozzák meg ezt a döntést, ne akadá-
lyozzák meg az intézmény működé-
sét” – olvasható az állásfoglalásban. A
továbbiakban felhívja a figyelmet,
hogy az anyanyelvű oktatás, akár ál-
lami, akár felekezeti jellegű, akadá-
lyoztatása alkotmányos jogsértés,
melynek hosszú távú negatív követ-
kezményei lehetnek. (ZséKá) 

A vers mindenkié 
Ma SZILÁRD, 
holnap GERGELY napja. 
GERGELY: a görög Grégoriosz
név latin Gregorius formájának a
Gregor rövidüléséből alakult ki. 

11., szombat
A Nap kel 

6 óra 43 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 21 perckor. 
Az év 70. napja, 

hátravan 295 nap.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Marius Paşcan etnikai 
feszültségeket szít

A magyarellenes kirohanásairól ismert Marius Paşcan
újból bebizonyította, hogy semmi más nem érdekli,
csak az etnikai feszültségeknek a szítása azáltal, hogy
az oktatási minisztériumnál és a prefektúrán is pa-
naszt tett, ezzel próbálva gátolni a Római Katolikus
Teológiai Líceum ügyének rendezését. 

„Kételyeim vannak afelől, hogy a Maros megyei szavazópol-
gárok azzal a céllal küldték volna érdekeiket képviselni Romá-
nia parlamentjébe, hogy első és legfontosabb számú prioritásai
közé a román és a magyar közösség egymásnak ugrasztását
tegye. Ajánlatos lenne, hogy mielőtt csak a hírekbe való kerülés
céljából tartana sajtótájékoztatót, megfelelően tájékozódna. Ha
megtette volna, pontosan tudná, hogy a marosvásárhelyi
RMDSZ frakciója több ízben is konzultált mind a tanfelügye-
lőség, mind a polgármesteri hivatal képviselőivel a katolikus lí-
ceum helyzetét illetően. Egy Maros megyei képviselőtől, úgy
vélem, az az elvárás, hogy egy ilyen érzékeny témában közre-
működik, és nem gerjeszti tovább a feszültséget. Marius Paşcan
gesztusával semmilyen módon nem viszi előbbre az ügyet.
Nincs szükségünk arra, hogy bárki is politikai tőke növelése cél-
jából felhasználja ezt az ügyet és etnikai feszültségeket gerjesz-
szen. Ez nem felelős politikusi magatartás” – mondta Kovács
Levente, a Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke. (Maros
megyei RMDSZ)

Szülőföldön magyarul program
Automatikus bankszámlanyitás 
Március 17-ig fogadják a Szülőföldön magyarul prog-
ram 2016/2017-es évének pályázatait, a leadási ha-
táridő egyre rövidebb, ezért a Szülőföldön magyarul
program koordinátora a határidő betartására sze-
retné ösztönözni az igénylőket, ugyanakkor pontosí-
tásokkal is szolgál az OTP-bankszámlákat illetően.

Amint Ady-Kovács-Ferenczi Noémi programkoordinátor
hangsúlyozta, a pályázati irodában már megkezdődött a feldol-
gozás, naponta több ezer igénylés érkezik, a feladott pályázat
elfogadásának feltétele az, hogy a postai bélyegző dátuma már-
cius 17-e legyen.

Felhívják az új igénylők figyelmét, hogy amennyiben nincs
és nem is volt soha OTP-bankszámlájuk, nem kell nyitniuk.
Amennyiben a támogatást megítélik számukra, az OTP Bank
automatikusan bankszámlát nyit és bankkártyát állít majd ki a
nevükre, értesítést fognak kapni, hogy hol és mikor vehetik azt
át.

Ugyanakkor mindenkit arra kérnek, hogy ha több gyermek
után igénylik a támogatást, minden gyermeket egy igénylőlapra
tüntessenek fel, és egyazon borítékban küldjék el a mellékle-
tekkel együtt.

Abban az esetben, ha valaki véletlenül kifelejt egy dokumen-
tumot az igénylési csomagból, és észreveszi a mulasztást a hi-
ánypótlások időszaka előtt, akkor azt elküldheti a pályázati
iroda címére, a borítékra azonban feltétlenül rá kell írni: Hiány-
pótlás.

Bármilyen kérdéssel a pályázati irodához kell fordulni a
0266/244-450-es telefonszámon. Figyelembe véve, hogy az
igénylések teljes feldolgozottságára csak hónapok múlva lehet
számítani, arra a kérdésre, hogy megérkezett-e a pályázat, az
iroda munkatársai nem tudnak válaszolni, de bármilyen más
kérdésre útbaigazítással szolgálnak – hangsúlyozta a Szülőföl-
dön magyarul programkoordinátora, Ady-Kovács-Ferenczi
Noémi. (Szer P.) 

Szülők, pedagógusok és magyar politikusok összefogása
A katolikus iskola a közösség ügye 

A közoktatási minisztérium ki-
sebbségi főosztálya önkénye-
sen döntött arról, hogy az
európai  magyar általános és
középiskolák matematikaolim-
piáján az idén 26 tanuló képvi-
selheti Romániát a 60-nal
szemben, amennyit a szervezők
minden évben fogadni szoktak.
Erről szól az a beadvány, amely-
lyel az országos szakaszra a di-
ákokat elkísérő matematika-
tanárok nevében a verseny ro-
mániai szervezőbizottságának
tagjai fordultak a minisztérium-
hoz és azon belül Király András
államtitkárhoz. 

A központi szervezőbizottság tagjai
arra hivatkoznak, hogy a verseny
helyi szakaszai már novemberben el-
kezdődtek, a megyei szakaszokat 
decemberben megtartották, és a 27.
matematikaolimpia országos szakasza
február 22–26. között volt Nagyvára-
don. A 2015/557-es szervezési sza-
bályzat szerint a verseny országos
szakaszán a legjobb eredményt elért
60 diák vehet részt a nemzetközi meg-

mérettetésen. Évek óta így működik a
verseny, és a nemzetközi egyezmény
alapján a szervezők 90 helyet biztosí-
tanak a magyarországi, 60-at az erdé-
lyi, s a 240-ig fennmaradó többi
helyet a más országokban magyarul
tanuló diákoknak.  A nagyváradi dön-
tőn 26 diák részesült díjban és dicsé-
retben, és a minisztérium
kisebbségügyi főosztálya önkényesen
eldöntötte, hogy csak a díjazott 26 ta-
nuló részvételét támogatja a nemzet-
közi döntőn.

A beadványban a szervezőbizottság
tagjai azt kifogásolják, hogy menet
közben nem lehet egy vetélkedő ko-
rábban elfogadott szervezési szabály-
zatát megváltoztatni, annál is inkább,
mert a nemzetközi verseny szervezői
a megszokott számú résztvevőre szá-
mítanak. A részvétel azért is fontos,
mert a matematikavetélkedő mellett
gazdag művelődési programot szer-
veznek, amelyen a diákok bemutatják
annak a régiónak a jellegzetességeit,
ahonnan érkeztek. Ezenkívül a ren-
dezvény jó alkalom arra is, hogy a
szakmai tevékenységeken túl megis-

merjék egymást, barátságokat kösse-
nek.

A beadvány megfogalmazói azt
kérik, hogy a minisztérium vizsgálja
át a helyzetet, és menet közben ne vál-
toztassanak a szervezési szabályzat-
ban leszögezett pontokon. A
beadványt eljuttatták a kisebbségi fő-
osztály vezetőjének, Novák Csaba
Zoltán szenátornak, Szabó Ödön kép-
viselőnek és Kelemen Hunor
RMDSZ-elnöknek.

Kérdésünkre Király András állam-
titkár azt válaszolta, hogy a miniszté-
rium a meghívásos matematika-
olimpiát belefoglalta a szaktárca által
támogatott vetélkedők sorába, elisme-
rik a diákok teljesítményét, de nem
tudnak a díjnyertes tanulóknál több-
nek hozzájárulni a részvételéhez. Az
államtitkár szerint ezt a tényt közölték
e verseny főszervezőjével, aki tudo-
másul vette. Véleménye szerint belá-
tóbbak kellene legyenek a
matematikatanárok, hiszen a minisz-
térium 14 verseny támogatását vál-
lalta. (bodolai)

A matematikatanárok bosszantónak tartják
A tanügyminisztérium menet közben korlátozta 

a részvételt



1946. március 10-én tartotta első bemu-
tatóját a marosvásárhelyi Székely Színház.
Az úttörők előtti főhajtásra, a Tompa Mik-
lós Társulat 71 és a Liviu Rebreanu Társulat
55 évének felidézésére március 27-én, a
színházi világnapon kerül sor. A több érde-
kes eseményt felvonultató jubileumi ren-
dezvény programját lapunkban már
részleteztük, és a későbbiekben is visszaté-
rünk rá. Erről most csak annyit, hogy a
megnyilvánulások közt lesz képzőművé-
szeti és fotókiállítás, Ophelio Barbaro cím-
mel irodalmi szimpózium a Kossuth-díjas
Kovács András Ferenc teátrumi verseiről,
költői est Theatrum Mundi címmel KAF-fal
a főszerepben, és megrendezik A színház éj-
szakáját is.

Az indulásról, a tegnapi évfordulóról töb-
bet is megtudhatunk, ha felkeressük a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház honlapját.
Azon külön színháztörténeti fejezet is talál-
ható információgazdag adatgyűjteménnyel.
Ebből ragadunk ki néhány bekezdést, fontos
tudnivalót:

„1946-ban jelent meg a hivatalos köz-
lönyben a marosvásárhelyi színház megala-
pításáról szóló rendelet. Az alapítók
Kemény János, Pittner Olivér és Tompa
Miklós. Az alapítás körüli események a Sa-
lamon Ernő Népi Athenaeum jegyzőkönyvé-
ben olvashatók.

Ha el nem ragadja el kegyetlen és vak halál, most
lenne nyolcvanéves. De már két és fél évtizede
nincs közöttünk. Alkotókorának kiteljesedése iga-
zán kilencven után kezdődött, amikor megszaba-
dulva a politkai szöveggyártás koloncaitól és a
musz-anyagok kötelmeitől, azt írhatott volna, amit
szeretett. Nem, nem így igaz, élete végéig tulajdon-
képpen azt írta, azt hordozta magában és adta közre,
amihez igazán ragaszkodott. Mint egyik méltatója
írta, neki nem volt mit szégyellnie, eltagadnia 1990
után, jóformán minden sora vállalható volt. Ráadá-
sul volt a fiókjában egy remekmű, benne nem kel-
lett csalódniuk a kiadóknak és olvasóknak e
tekintetben. 

Érezték ezt a többletet az Új Élet szerkesztősé-
gében, ahol 1959-től haláláig, 1992-ig dolgozott,
hiszen az ott szolgáló bértollnokok és bérszerkesz-
tők mindent elkövettek, hogy színes riportjait, ra-
gyogó múltfeltáró, leletmentő írásait módszeresen
„szürkítsék”. Nem, még Sütő András képes lapjá-
ban sem lehetett azt és úgy írni, ahogyan azt a szer-
zők szerették volna. 

Azt hiszem, Pomogáts Béla mondja róla, aki fel-
figyelt az íróasszony kivételes tehetségére, és ter-
jedelmes esszét kerített utolsó jelentős munkája,
családregénye köré, mögé, hogy egy romániai ma-
gyar lap riportereként járta Erdély tájait, és számolt
be az erdélyi magyarok életéről. Riporteri tapasz-
talatai nyomot hagytak elbeszélő művein is, egy-
egy érdekesebb történetének vagy alakjainak
személyes háttere van. Mindig érdekelte az asszo-
nyi sors, műveiben nagy életismerettel és sok sze-
retettel mutatta be az elmúlt évtizedek erdélyi
magyar asszonysorsát.

Még családregénye is olyan volt, amit a kiadó
várt, mi több, még az árát is meghirdették a kiadó
éves előzetesében, aztán a szerkesztő, a cenzor, a
kiadó riadtan visszahőkölt, kihátrált, nem, ezt nem
lehet kiadni, nincs benne a hivatalos történelem
alattvalóknak szánt, alattvalókról szóló irodalmi
változata, nem tükrözi a termelőeszközök és a tu-
lajdonviszonyok alapvető ellentmondását (antago-
nista, na halllod!), nem respektálja a Trianonban
lefektetett határokat, ki-be mászkálnak az alakok,
nem viseli magán a mű az ad usum delphini „jóin-
dulatú” hasmisítvány-tanúsítványát.

Az ám család! 1937. március 14-én született
Brassóban. Nem Brassó környékén, nem valamely
eldugott kis faluban, hanem a nagy, nyüzsgő, 
sokarcú, soknyelvű és -nemzetiségű, patrícius,
élénk forgalmú városban. Olyan családban, amely
százados nevezetes okiratokkal bizonyítható múltra
tekint vissza. Magyar-német családban, apja felme-
női Lőcséről indultak el, oda meg a XIII-XIV. szá-
zadban érkeztek német földről. Családnevüket
politikai polgári meggyőződésből a XIX. században
Schönwisnerről Szépréthyre magyarosították, más
magyarérzelmű magyarországi német (cipszer
szász, szepességi) családokhoz hasonlóan. Őket ne-
vezték ungar-deutschoknak, akik 1939 után sem
tértek vissza az akkor kétségtelenül előnyösebb tel-
jesen német identitáshoz, feledve/eltiporva a ko-
rábbi kettősséget. Többnyelvű családból, ízig-vérig
polgárcsaládból jön, amely orvosokat és lelkésze-
ket, tanárokat és mérnököket, tanítókat, tudósokat
és jogászokat, magas rangú hivatalnokokat és szor-
gos kereskedőket, vállalkozó iparosokat, gyógysze-
részeket adott a hazának. Mert akkor a haza
Közép-Kelet-Európa volt, és ezen belül is az akkor
még szét nem hurcolt dunai-tiszai ország.

Kovács György és Bara Margit az 1946-os Mandragórában 
Fotó az MNSZ archívumából
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Elég a játék!... Add a zálogom, 
Add vissza már ribanc reményemet, 
Mit szűk idő szívéhez úgy szorongat, 
Mint sanda gyermek ámult rongybubát, 
Kit összecsókol, altat, áltat, óv, 
De néha megszid, eldob, ráncigál, 
Szeszélyesen tapossa alja sárba, 
De mégsem adná semmiért... Mi is 
Rosszul szerettük egymást, kedvesem, 
Rosszkor kívántuk egymást meg galád, 
Kis fattyú korban, mely fukar szeretni, 
mert képtelen s lágy szépet nemzeni: 
Nem ért csodákhoz, új varázslatokhoz, 
Mert számító, szemforgató, rideg 
Erényekkel legőgölő bitang, 
Eszményekkel vigéckedő csaló, 
Ki eltúrkálgat eszmék szennyesében, 
Pökhendi képpel váj hazug piszokba, 
S megél a szellem görcsösült szemetjén. 
Rosszkor szerettünk, rosszkor gyűlöltünk: 
Rossz, rossz kor ez, bocsásd meg, szűzi némber, 
Hogy benne mind-mind rosszabbak leszünk, 
Romlékonyabbak, mint a földkerekség, 
Mely almaként ring pördülőn a légben, 
S a puszta semmi ágbogán fityegve 
Rohad belül, s kívül más színt mutat, 
Mikéntha férgek színjátéka volna! 

Ekképp az elme vétkesebb a húsnál, 
A szó csupán a szolgaság lotyója, 
S csak színlelő nyelv pönget önszerelmet, 
Hisz kapható hatalmi kurvaságra. 
S a lélek, hogyha szajha lángra gyullad, 
Dilettáns céda módra dörgölőzik, 
S magát riszálva cafkákhoz tapad – 
Rögvest rühös lesz, elringyósodik. 
Nagyobb rimává válik nálad is, 
Ki már ripacskos hősi harsogóknak, 
Heveny senkiknek árulod magad, 
Olcsón s fennkölten, mint a közmerevgörcs 
Vagy népmorálba tespedt elmekórtan, 
Te repedtsarkú, Tháliám, szerelmem. 

Sebestyén Mihály



A következetes munka, a kitartás, az elhi-
vatottság hajtóereje minden időben célhoz
vezeti az alkotót. Nem volt ez másként Kedei
Zoltán festőművész életében sem. A társa-
dalmi nehézségek ellenére („Bolyongok
vörös végzettel, mely megcsúfolta és lerom-
bolta építendő Váramat”) a szemmagasság-
ban lobogó célt („csak azért is festő leszek”)
sosem téveszti szem elől. Lendület, törekvés
a csúcsra, melynek elérése után újabb meg-
hódítandó csúcs sejlik fel: mindez a mai
napig jellemzi a művészt. Fiatal festőként
Miklóssy Gábor barátságát élvezi, gyakran
utazik fel Kolozsvárra, hogy ott órák hosszat
hallgassa a Mestert. Közben dolgozik, egyre
csak dolgozik. A napi nyolcórai kenyérkere-
seti, hivatalnoki robotmunka és a családi kö-
telezettségek mellett nem múlhat el egyetlen
nap sem ecsethasználat nélkül. Késő éjsza-
kába nyúlik az alkotás folyamata. Belülről
égeti, hisz gyermekkora óta magában hor-
dozza a festészet iránti szenvedélyt. Éli és
érzi a színeket, kapcsolatot teremt velük,
perel, segítségül hívja őket. „A vörös élénk-
sége és mozgalmassága megfelel
vérmérsékletemnek..., a kék nyu-
godt... transzcendentális ünnepi
hangulatot áraszt..., a barna belső
szépségével áraszt meleget...”, a
krapplakk, a sárga, a fehér, a fe-
kete... Valamennyit „megszólítja”
Kedei Zoltán, kedves ismerősként
beszél róluk. Egyetlen színt nem
kedvel: „általában a szürkéket nem
használom, kerülöm festészetem-
ben, hamis a fényük... Szürke sza-
már minden kapualjban”. (Nem is
csodálkozunk ezen, az adott politi-
kai, totalitárius hatalmi kontextusra
gondolva.) 

1967 januárjában szembesülhe-
tett először közönségével. A mű-
vész életében mérföldkőnek

számító esemény kapcsán gyűltünk a minap
össze a Vár-lak műteremben. Ismerős, rokon,
barát érkezik tiszteletét tenni. Mindannyian
örvendünk, hogy ötven év távlatából együtt
eleveníthetjük fel a kiállítást. Kilyén Ilka
színművésznő a művész lírai gondolatait tol-
mácsolja, Székely Szabó Zoltán a 2004-ben
megjelent Kedei Zoltán-kismonográfia be-
mutatása és a Bernády Házban tartott szüle-
tésnapi, kettős ünnepség kapcsán Nagy
Mikós Kund írását eleveníti fel. A színekről
a művész tollából származó gondolatokat
magam tolmácsolom. Művészettörténeti vo-
natkozásban is módfelett értékes gondolatok,
festőművészi ‘színvallás’. 

Nagy Miklós Kund, a monográfia szerzője,
Kedei művészetének kiváló ismerője egy ko-
rábbi írását idézi: „Ömlik a fény a földre. Na-
rancsba oldott vérvörös s égszínkék árad alá.
Angyalt sejtet a magasban a festői látomás.
Fehér a köntös, fehér a szárny is, óvón takaró
a hópuha lepel. Nyugalmat terít a lentiekre:
leljen már békét a zaklatott tömeg! Széles a
triptichon, oldalról, fentről jön még több hír-
nök, bővül a nyugtató égi palást. Véget kell
vetni tűzvésznek, áradatnak, csituljon végre

az öldöklő szenvedély!... Kedei Zoltán vár-
beli műtermében pendít meg lírát, és sugall
megszívlelendő üzenetet a festőállványon a
hármas osztatú, új olajkompozíció. A fest-
ménynek nincs még végleges címe, de így is
kihallani belőle a humánum szavát. A festő
ezúttal is hű maradt önmagához, ars poeticá-
ját a piktúra nyelvére átültetve, kedvenc szí-
neit, kompozíciós megoldásait mutatja föl e
frissen született, összegező jellegű munkáján
is. Elgondolkodtató, lélekhez szóló művészi
állásfoglalásából kiérezhető, hogy napjaink-
ban is bízik az alkotás üzenethordozó erejé-
ben, hisz az alkotói igazságban”. 

Szól a művész is, köszönetet mond Bölöni
Domokosnak, a vár-laki összejövetelek szer-
vezőjének, a találkozó ötletgazdájának.

„A művészet: kinek pénz, kinek szerelem.
Az utóbbit választom... – vallja aztán. – Bék-
lyószorításban festem a képet, mert későn ér-
keztem... Letörlöm orcámról a szégyen
pírját... Vár-lakom ablakán beragyog a fény...
Festeni, festeni, festeni... Fény!”

Az 1967-es kiállításról fotók tanúskodnak.
Mestere, Olariu György nyitotta meg, mel-
lette a képen a város nagy festője, Bordi And-

rás. Mára anekdotikus színezetet kap az ak-
kori durva ukáz: a tárlat plakátját csak akkor
lehet kinyomtatni és használni, ha nincs zöld
szín benne – kötötte ki a cenzúra. 

A művész grafolírával, az alkalomból szü-
letett új grafikai kollázs alkotása sokszorosí-
tott példányaival ajándékozza meg a
vendégeket, rajta két feldolgozott fotóval a
kiállításról – egyiken Molter Károly író is lát-
ható –, és helyet kap ott az első olaj önarckép
is. 

Tervei szerint ilyen grafolírai, grafikai kol-
lázs alkotásokat készít tollforgató barátairól.
Belőlük több is elkészült már, jelzésértékűek,
„kopjafákként” világolnak . „Talán kötet lesz
belőle” – mondja Kedei Zoltán. 

Jó hangulatú, méltó ünnepléssel, színek és
formák bűvöletében tölthettünk el bő két órát
a Vár-lakban. 
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Bizony, B-vel. Még ha első olvasatra ki
is javítja a szemünk. Vagy az eszünk, mert
valahogy a Dekameron rögzült sokunk tu-
datába. Elekes Ferenc új kötete láttán ön-
kéntelenül így mondjuk ki magunkban a
címet. Nem baj, vélem hallani a szerző re-
akcióját. Bár lehet, hogy az általánosítást
rosszallná, hiszen ő mindig egyéníti a tör-
téneteit. Amelyek aztán mégis mai korunk
általános jellemzőivé kerekednek. De ja-
vítok: lehet, hogy csak én jártam így a Be-
kameronnal. Ha nem ez történt volna,
akkor is valószínű, hogy szóba hoznám
Boccaccio híres novellagyűjteményét. Az
abban megtestesülő esendő emberség, az
élőbeszéd közvetlensége, az ironikus-sza-
tirikus hangvétel ezt a kiadványt is áthatja.
Nyilván ez nem fokmérő, nem is erőlte-
tem tovább a nagy olasz humanista főmű-
véhez való hasonlítgatást, annál is inkább,
mivel a szerelmi-erotikus szál, amely
Boccaccio novellafüzérét oly híressé tette,
Elekes kötetéből hiányzik. A jó emberis-

meret, a jelenkor jellemzőiről találó kór-
tünetet felmutató éleslátás és a derű vi-
szont a megkeseredettségét se titkoló
marosvásárhelyi író frissen megjelent
könyvében* is meghatározó. A szerző a
napokban töltötte 82. életévét, sorrendben
ez a 17. kötete. Létrejöttét már az elején
pontosítja: „Ennek a könyvnek minden
sorát a felhőkből szedtem össze. Onnan,
ahová a FERIFORMA című blogomat
menekítettem. Ez a könyv a blogbolondok
könyve.” 

Most már a Gutenberg-galaxishoz ra-
gaszkodó olvasóké is. Akiket biztos meg-
fog a Siklódi Zsolt tervezte ötletes borító
is. De még inkább az a 211 írás, amely
egyéni hangú, hiteles és élvezetes olvas-
mányt kínál társadalmunk tarkabarka fa-
unájáról, a flórájáról nem is beszélve.
Sajátos íze, zamata van e humorba, szo-
morúságba ágyazott, kissé rezignált kis-
prózának, feltétlenül bele kell kóstolni.
(nmk)

„Színekben élem álmaim” 
Félszáz éve, 1967-ben nyílt meg Kedei Zoltán első egyéni kiállítása a marosvásárhelyi Kultúrpalotában

Bekameron

*Elekes Ferenc: Bekameron, Korkép könyvek, Marosvásárhely, 2017

Kártyás embernek nem kell magyarázni, mit
jelent, ha „bejön” egy jó lap. Mondjuk, éppen a
makk ász. Föltételezem, hogy voltak, akik meg-
gazdagodtak egy makk ász révén, s olyanok is,
akik golyót röpítettek önnön fejükbe miatta. Ki
tudná megmondani, mennyi bonyodalmat oko-
zott már a világon egy szimpla makk ász? Hogy
mennyi örömet és bánatot lehetne a számlájára
írni? Most bárki föltehetné a kérdést: voltakép-
pen mit akarok épp a makk ásszal, amikor köz-
tudomásúlag valamennyi kártyalap egyformán
fontos, ha ott van, ahol lennie kell. Nos, semmi
különöset nem akarok ezzel a makk ásszal, mit
is kezdhetnék véle, hiszen nincs kártyám, se
kedvem a kártyázáshoz, szóval nekem nem hi-
ányzik az életemből semmiféle makk ász. Hogy
most mégis róla fecsegek, annak egyszerű a
magyarázata. Évek hosszú során át, ha tehet-
tem, vasárnaponként eljártam a bolhapiacra.
Föltűnt nekem, hogy egy idős úr, ki rendszerint
ott ült az ő háromlábú székén, eladó holmijai

között egy makk ászt is árult, éveken át láttam
azt a kártyalapot konzervnyitó, Anna Karenina,
ácsplajbász, sótartó, palatábla társaságában.
Egyszer fültanúja voltam, amikor valaki meg-
kérdezte tőle, ugyanbiza meddig hozza még ki,
öreg, ezt a makk ászt, azt hiszi, kell egy ilyen
kopott lap egymagában valakinek? Nem szólt
semmit az idős úr, csak szomorúan, remény-
vesztetten nézett a kérdezőre, az pedig fölénye-
sen sétált tovább a sorok között, mint valami
ellenőr. Kevés tétovázás után lehajoltam, föl-
vettem a kopott kártyalapot, mondván: Pont az
a makk ász hiányzik nekem, micsoda szeren-
csém van magával... És megvettem azt a makk
ászt. Kevés boldog embert láttam életemben, de
ez az idős úr akkor az volt. Nem azért a kicsiny
pénzért volt boldog, hanem azért, mert „bejött”
neki a vevő, aki én voltam. Elmenőben arra
gondoltam, ha mégis lenne egy csöppnyi szo-
morúság az idős úrban, annak oka csak az, hogy
közben eltűnt a forgatagban a kétkedő ember,
nem láthatta a nagy eseményt, amikor elkelt a
makk ász. 

Makk ász

A koncepciót Kemény János dolgozta ki.
Az alapelv az volt, hogy Marosvásárhely le-
gyen a környék színházi központja, Brassó
pedig a második telephely. Az akkori Groza-
kormány Tompa Miklóst nevezte ki a színház
élére. A közönség számára a marosvásárhelyi
Székely Színház 1946. március 10-én nyitotta
meg kapuit és az első évadban 51 bemutatót
tartottak. Az első előadás, Lehár Ferenc A
mosoly országa című nagyoperettje volt. 

Igazgatóként Tompa Miklósnak, főrende-
zőként Szabó Ernőnek, és irodalmi titkárként
Kemény Jánosnak sikerült rangos színésze-
gyéniségeket, rendezőket és díszlettervezőket
szerződtetni a színházhoz, akik magas művé-
szi színvonalat biztosítottak évtizedeken ke-
resztül. A kiváló alkotótevékenység, a
bensőséges munkalégkör legendás előadások

születéséhez vezetett. Az évek során új tagok-
kal bővült a Székely Színház társulata, akik a
hagyományok jegyében maguk is a művészi
igényesség hívei lettek. Az esztendők folya-
mán olyan egyéniségek voltak a társulat tag-
jai, mint: Szabó Ernő, Delly Ferenc,
Borovszky Oszkár, Kőszegi Margit, Szabó
Duci, Lőrinczi Ilona, Mende Gaby, Kovács
György, Hamvay Lucy, Jenei Ottó, Kiss
László, Szabó Ottó, Galló Alice, Anatol
Constantin, Tanai Bella, Lohinszky Loránd,
Erdős Irma, Csorba András, Sarlai Imre,
Tarr László, Nagy József, Szamosi Kornélia,
Sinka Károly, Farkas Ibolya, Ferenczi István,
Bács Ferenc, Mózes Erzsébet, Czikély
László, Illyés Kinga színművészek, valamint
Kőmíves Nagy Lajos, Gergely Géza, Hunyadi
András, Rapaport Ottó, Harag György ren-
dezők, Bordy András, Háry Lajos, Bukaresti
Géza díszlettervezők. 

A repertoár alakításában erőteljesen érvé-
nyesült az alapító főigazgató, Tompa Miklós
által meghirdetett műközpontúság, mely év-
tizedekre meghatározta az intézmény művészi
arcélét.” 

Érdemes a korabeli sajtóba is belelapozni:
„Minden jegy elkelt a Székely Színház első

előadására” – olvasható a Szabad Szó 1946.
március 11-i számában. Majd a továbbiak-
ban: „Marosvásárhely lakossága indokolt ér-
deklődéssel várja a Székely Színház megnyitó
előadását. A színház igazgatóságán kívülálló
okokból mindezideig késett a színi idény meg-
nyitása. Végre vasárnap megnyitotta kapuit
a színház. Az operett együttes fog ez alkalom-
mal bemutatkozni a közönségnek. A békeélet
komoly értékét képviselő kedves klasszikus
operettjét, A mosoly országát fogja a színház
bemutatni. Az együttes tagjai már hetek óta
szorgalmasan készülnek az előadásra, tu-
dásuk legjavát akarják nyújtani, ismerve Ma-
rosvásárhely nagyigényű közönségét. A
vasárnapi megnyitó előadásra már majdnem
valamennyi jegy elkelt. 

A Mosoly országát Lóránt György és Ko-
váts Irén az együttes két oszlopos tagja fogja
biztos sikerre vinni. Mindketten neves művé-
szek. A budapesti Zeneakadémián végezték
tanulmányaikat, utolsó állomáshelyük Nagy-
várad volt. Budapesten is sokat szerepeltek.
Kovács Irént Bécs is előnyösen ismeri.”

A Szabad Szó március 13-án már arról ír,
hogy „A Székelyföldi Magyar Színház meg-
nyerte a csatát”. Részletesebben: 

„Az előadás után bensőséges ünnepség
zajlott le a színpadon, a függöny mögött. A
színészek és műszaki személyzet teljes szám-
mal felvonultak a színpadra, ahol Tompa
Miklós igazgató üdvözölte a Magyar Népi
Szövetség képviseletében megjelent Balogh
Edgár alelnököt és Szentimrei Jenő művészeti
vezérfelügyelőt. Megköszönte támogatásukat
és ígéretet tett, hogy a színház a maga kere-
tén belül nemcsak művészi eredményekre tö-
rekszik, hanem erősíteni fogja a magyar népi
egységet is.” 

Thália márciusi ünnepei

Elekes Ferenc

Kedei Zoltán: Triptichon 

Doszlop Lídia

Márton Károly

(Folytatás a 3. oldalról)

Faluvégi látkép
Kedei Zoltánnak

Vedertelen a kút,
Lakatlan a ház is,
Üvegtelen ablak
Póktanya lett máris.

Nagy sebek a falon:
Lehullott vakolat.
Nyikorgó kis kaput
Csak a szél nyitogat.

Egykor tiszta udvart
A gyom elrejtette.
Gémeskút hullását
Szú is segíthette.

Friss nyomok a kertben:
Néhány vakondtúrás.
Föld alatt van élet:
Új lyukakat fúrás.



Számos hívet szerzett Marosvásárhelyen a
tűzzománcnak Anastasia Vdovkina és Egri
András. Kiállításuk március 2-i megnyitója
óta sokan látogatnak a Bernády Házba, hogy
megcsodálják a kolozsvári művészházaspár
alkotásait. Sejtelmes, szép, egzotikus világ
várja az érdeklődőket. „Észak-fok, titok, ide-

genség” ég és föld között. Álom és átköltött
valóság finom, áttetsző harmóniákban. Külö-
nös belső ragyogás. Régmúlt és jelen szerves
összefonódásban, remek művészi megoldá-
sok, leleményes anyagtársítások, meglepő öt-
letsziporkák. Míves telítettség, fények és
árnyékok játékos dialógusa. 

Többféleképp méltatható a bemutatott mű-
tárgyak együttese, az viszont egyértelmű,

hogy a két művész nagyon egymásra hango-
lódott. Tematikában, élményforrásban, alko-
tói eszköztárban, igényességben.
Mindezekről részletesen beszámolt a tárlat-
nyitóról írt, hét eleji tudósítás. Mellékletünk-
ben tömörítve társítjuk a reprók mellé az
észrevételeket. Azt például, hogy e tehetség-
gel bőven megáldott két művész, családi ha-
gyományokat is hasznosítva, úgy gyarapította

szakmai tudását, hogy képes legyen festői
erényekkel gazdagítani a tűzzománcozás
több ezer éves mesterségét. A festőzománc,
amellyel ők dolgoznak, a képzőművészet felé
tendál, anélkül persze, hogy elhanyagolná a
műfajban rejlő dekorativitást. De mindkettő-
jükben erős a metafora- és képteremtő kész-
ség. Egri András ezt festményekkel is
meggyőzően bizonyítja. Nem kétséges, hogy

transzcendensbe hajló, titokzatos képei a
maguk kissé absztraktan geometrikus, képze-
letprovokáló univerzumával egy tőről fakad-
nak a lelki és létkérdésekre érzékeny
zománcalkotásokkal. Vdovkina Anasztáziát
nem csábította el a piktúra, de rá is határozot-

tan jellemző a festőiség. Munkásságá-
ban az ikonfestés a külön vonulat,
ebben is remekel. Az orosz ikonográ-
fia tradícióit folytatva alkot lenyűgöző
szépségű mai ikonokat szentekről,
evangélistákról, szakrális jelképekről.
Sőt ikonszerű megfogalmazásban e
különleges művészi dimenzió jelen-
kori átértelmezésének a lehetőségeit is
felmutatja. Az igazán nézőmarasztaló
látványt azonban méreteiben, formai
megoldásaiban különböző, ám szim-
bolikájában, meleg és hideg színskálá-
jában egységes tűzzománc
kompozícióival nyújtja. Érdekes, hogy
e tűzben, égetésben született munkák-
nak milyen nagy hányada kapcsolódik
a víz, a vízi létformák világához. Nála
is és Egri Andrásnál is. De elkápráz-
tatják a szemlélőt a tűzzománc totem-
oszlopok, a sámánkellékek, maszkok,
valamint a nap- és évszakok, kozmi-
kus jelenségek megejtő ábrázolásai is.
És mindenki kiemelt elismeréssel il-
lette azokat a műveket, amelyek azt
jelzik, mennyire megérintették mind-

kettőjüket Erdély tájai, a magyarság népi ér-
tékei. Alkotótábori emlékek, borospataki él-
mények nemesültek metaforikus
tűzzománccá talentumos munkájuk nyomán.
Külön öröm ilyen ősi gyökerű, mégis ízig-
vérig mai munkákat látni.

Ragyogó tűzzománcok ég és föld között

Az Erdélyi Toll ismerői, követői tudják,
hogy évente négyszer mutatkozik meg új szí-
neiben a székelyudvarhelyi irodalmi-műve-
lődési lap. Az esztendő forgását követve azt
hihetnénk, hogy a műfajában, üzenetében
gazdag tartalom mindig kimondottan az adott
évszakhoz kapcsolódik, de hogy ez mennyire
nem így van, mennyire egész évre szóló ol-
vasmány a folyóirat minden egyes száma,
arról a napokban győződhettem meg. 

Téli lustaságomban eddig csak nézeget-
tem, de egy sort sem írtam a tavalyi utolsó
Tollról, most azonban úgy éreztem, ideje tör-
leszteni adósságomat. Tavaszi hangulatom-
hoz nagyszerűen illett a 140 oldalon elém

táruló olvasnivaló. Már az irodalomtörténet-
nek szentelt első rovatban az újjáéledés, meg-
újulás gondolatával találkozhattam
(Pomogáts Béla: Az erdélyi gondolat válsága
és megújulása – II.). A tanulmányrészlet
végén a szerző Balogh Edgárt idézi. Szavait
különösen marosvásárhelyi márciusunkban
érzem időszerűnek „Sőt, akkor ez a transz-
szilvanizmus nem is erdélyi öncélúság,
hanem mindama nemzetek jobbik belátása,
amelyek Erdély zugaiban egymásba horgo-
lódnak s állandó súrlódásaik közt is egymást
keresik”.

Az olvasó a továbbiakban ismét gyűjthet
lelki, szellemi erősítőt a Székely Útkereső an-
tológia kínálatából, Kölcsey és Jancsik Pál lí-
rájából, Beke Sándor, Váli József, Nagy Irén
verseiből, Fazakas István, Gergely Róza,

Kozma Mária, Szőcs János, Cseke Gábor
prózai alkotásaiból. Folytatódik Málnási Fe-
renc Erdélyi anyanyelvoktatás – irodalmunk
tükrében című nagyszabású munkája, a 27.
rész alcíme: Anyanyelvi oktatásunk egy új ok-
tatási rendszerben.

A tavaszt idézi Kozma László Juhász
Gyula költői világa című tanulmánya, amely-
nek ezúttal a 7. fejezetét olvashatjuk. „Az
Úrnak lelke lebegett teremtőn/ a vizek fölött
s egy szép reggelen/ Fölhangzott boldogítón,
messze zengőn/ Az új világ parancsa, a Le-
gyen!” – üzeni Juhász A nagy víz emlékére
című versében, amely számomra minden kö-
tött tematikán túl a húsvétvasárnapi ujjongás-
ról szól.

2016 negyedik Tollának egyik legizgalma-
sabb olvasmánya a Sors és pálya rovatban ta-
lálható Vidéki Pegazus, Albert-Lőrincz
Márton rendhagyó beszélgetése Bölöni Do-
mokos íróval, a 70. előestéjén.

A múzsáknak szentelt térben, több mint
húsz oldalon a lírai alkotások mellett rövid-

prózát, illetve egy korábban indított terjedel-
mes mű (Csire Gabriella: Regélő napkelet)
soron következő folytatását és Ráduly János
felüdítő Félperces történeteit is megtaláljuk. 

A hit üzenetét Pálffy Tamás Szabolcs uni-
tárius lelkész és Beke Sándor költő, a lap fő-
szerkesztője tolmácsolja.

A folyamatos megújulás szándékát jelzi
egy új sorozat, Ráduly János Dedikációk
könyve című munkájának első része. A szerző
a könyvtárában meglévő kiadványok dediká-
cióit gyűjtötte kötetbe, mintegy igazolandó,
hogy ezek az „ajánlások igenis dokumentu-
mértékűek, az írói-néprajzi-rovásírói gondol-
kodás maradandó »lenyomatai«”.

A tavalyi utolsó Toll lapzáró írása az éb-
redő életről szól. Dr. Csire Gábor Czeizel
Endre, harmincezer gyermek apja című ta-
nulmánya a gazdag ismeretanyagon túl igazi
tavaszi olvasmány, a lét dicsérete. Új olvas-
mányélményekkel gazdagabban, márciusi tü-
relmetlenséggel várom az idei első Toll
érkezését, amelyről, ígérem, időben hírt adok.

A mindig megújuló
Tavalyi Toll, idei üzenet

2017. március 11., szombat ______________________________________________MÚZSA__________________________________________________________________ 5

Anastasia Vdovkina: Kapu és kerítés

Anastasia Vdovkina, Egri András (jobbra) és N.M.K. a tárlatnyitón                                             Fotó: Bálint Zsigmond

Nagy Székely Ildikó

Anastasia Vdovkina: Halászok

Nagy Miklós Kund

Egri András: Az élet vizén

Egri András: Égi jel



Marosvásárhelyen a szakma emberei elég
jól ismerik egymást, így történt velünk is.
Szépréti Lilla az Új Élet szerkesztőségében
dolgozott, én a rádiónál, főként a színházban
találkoztunk, s csak a gyerekekről beszéltünk.
A rádió megszűnése után kis kitérővel az Új
Élet szerkesztőségébe kerültem, akkor ismer-
tem meg közelebbről. 

Milyen volt szőkesége? – a költő szavaival
ellentétben ma már tudom, s azt is, hogy szép
volt, nőies, halk szavú, precíz, pontos. Igen
halk szavú volt, de amikor hazajött egy hos-
szabb riportkörútról, legyen az a távoli Te-
mesvár, Konstanca, Suceava vagy éppen a
közeli Bözöd, lelkesen mesélte a történeteket,
a kalandokat, az emberi sorsokat, amelyeket
aztán riportokban örökített meg. Különösen
a kastélyok, régi várak múltja és jelene érde-
kelte, talán mert Brassóban született, s a
város és a környéke is ezt sugallta. Nem vé-
letlen, hogy hét könyve után 1981-ben meg-
jelenteti Régi és új világ. Képes levelezőlapok
erdélyi műemlékekről című könyvét Marx Jó-
zsef fotóival. Oláh Tibor mesélte, hogy az
5000 példányszámban megjelenő könyv be-
mutatásakor több ezer példány elfogyott, ak-
kora volt az érdeklődés. Sütő András is
azonnal lereagálta: „Ez a könyv Szépréti Lilla
barangolásainak krónikája, a mi múltbéli
örökségünk mohás kőfalai felé mutat. Törté-
nelmi műemlékekről van szó, és arról, hogy
aki nem ismeri múltját, nem érti világosan a
jelenét sem”. 

Az 1990-es változást örömmel, lelkesen
fogadta. Bár előtte is nagyon sokat dolgozott,
és mindig az értékeket kereste, most szabad

volt mindenről írni. Lubickolt a témákban, le-
gyen a helyszín nagy- vagy kisváros, családi
otthon, omladozó vár, templom. A február
10-i könyves, gyertyás tüntetésre együtt men-
tünk ki, délelőtt még a szerkesztőségben vol-
tunk, és azon gondolkodott, hogy vajon
hányan leszünk. Igen, a könyv és a gyertya a
szimbólumai voltak. Felejthetetlen volt az a
nap, éreztük, hogy valami csak elkezdődött.
Százezer ember ajkán szólt a Miatyánk, és az
ima utáni némaságból valami hatalmas erő
érződött a levegőben. Igen, valami elkezdő-
dött. Egyre népszerűbbek lettünk az anyaor-
szágban is, több meghívás érkezett. Így 1991.
május 3-5. között a Berzsenyi-Helikon társa-
ság hívott meg Keszthelyre. A téma nagyon
érdekes és időszerű volt: „A kisebbségi ma-
gyar sajtó és tömegtájékoztatás Európában,
nemzetiségi sajtó és tömegtájékoztatás Ma-
gyarországon.” Erdély, Felvidék, Kárpátalja,
Horvátország, Szlovénia, Ausztria és Ma-
gyarország képviselői vettek részt rajta. Ma-
rosvásárhelyről Szépréti Lilla, Gálfalvi
Gyögy, Nagy Miklós Kund, Káli Király Ist-
ván és én kaptunk meghívást. És a másik
nagy ajándék: a Festetics-kastély adott ott-
hont a találkozónak. És ott is szállásoltak el
bennünket. Nagy Miki a rá jellemző humorá-
val minden reggel megkérdezte Lillát és
engem: „Grófnők, hogy aludtak, az álmuk
könnyű volt?” Inkább rövid – volt a válasz,
mert a megbeszéléseken ott kellett lenni, ér-
dekes és tanulságos volt, de ennyi kiváló
szakmabeli embert a világ minden tájáról
öszehozni és velük ismerkedni, beszélgetni
még nagyobb élmény volt. Az est a reggellel
találkozott. És a kastélyt is meg kellett láto-
gatni, igaz, nem mind a 101 termét, de a

könyvtártermében sokat időztünk. A bútorzat,
a 90.000 kötetes téka, a katonás rendbe állí-
tott könyvek lenyűgöztek. Engem a koncert-
terem foglalkoztatott. Vajon kik
hangversenyezhettek a csodálatos teremben?
Lilla jól ismerte a kastély történetét. 1745-
ben kezdte építtetni Festetics Kristóf. Lillát a
kastélypark nyűgözte le, sokat sétált, fényké-
peket készített, elfelejtett visszajönni a ta-
nácskozásokra, sokkal izgalmasabb volt a
park zöldellő fáival, éneklő madaraival talál-
kozni. Ki tudja, mi volt a lelkében, mert na-
gyon érzékeny asszony volt. A parkban
szabadon szárnyalhatott a fantáziája. Sosem

tudtam meg, hogy írt-e valamit a kastélyról,
amelyről hazafele jövet annyit beszélt. Mi-
lyen jó volna, ha ma is mesélne, tehetné, hi-
szen csak nyolcvanéves lenne. Nem tudom,
miért kellett annyira sietnie, lett volna ideje
találkozni az égiekkel. Most is magam előtt
látom, amint megérkezik a szerkesztőségbe,
ír, fényképeket válogat, javítja kéziratát, oly-
kor még kérdez valamit, aztán gyorsan össza-
pakol és megy, mert egy új, izgalmas témát
talált. Mindig valami érdekeset, értékeset,
szépet kívánt adni az embereknek.

Ő Lilla volt. „Földiekkel játszó, égi tüne-
mény.” És az is marad.

Nagyapja, a brassai magyar gimnázium, a
mai Áprily Lajos gimnázium alapító tanára,
majd igazgatója ezzel a megbízatással vál-
lalta el, hogy az ország másik sarkába, az er-
délyi végekre, Brassóba jöjjön, itt telepedett
le, itt alapított családot. Egy századra ez volt
a szűkebb család otthona. Ez határozta meg
Szépréti Lilla, az unoka életét is. Innen kapta
az indítást a történelem szeretetéhez, a múlt
nem rajongó, hanem reális, materiális értéke-
léséhez. Apja mérnök, ám a jövendő írónő
1954-ben, érettségije után a kolozsvári Bolyai
Egyetem magyar nyelv és irodalom karára
felvételizik. 

Kínos-kemény időszakban diák Kolozsvá-
rott, hiszen harmadéves, amikor 1956 őszén
megrendül az addig szilárdnak hit világrend,
a magyar forradalom híre eléri Erdélyt is.
Aztán a megtorlás és az inkvízitorok által ve-
zetett tisztogatások, majd az egyetem eltün-
tetése, „egyesítése”. Ami őt már csak alig
érinti közvetlenül, hiszen 1959-ben eljön Ko-
lozsvárról, és Sütő András lapjához, az akko-
riban Művészetről Új Életre átmázolt
folyóirathoz kerül. 

Nem baj, lehet folytatni az írásokat a mű-
vészetről, színházról, irodalomról, országjá-
rásról, természetimádatról, no azért kell egy
kis építőtelep és magaskohó, toronydaru és
bányászcsille, és a lap címében föltett „új
élet”, szépséges vidám szocializmusriport is,
amely úgy tűnjön, mintha véres valóság
lenne. Mindenkinek be kellett állni a sorba,
de nem mindegy, minek jár utána az újságíró,
hogyan adja közre. Lilla az ország minden
sarkába eljutott, szóba állt románokkal és li-
povánokkal, maradék szászokkal-svábokkal
és székely-magyarokkal, az emberi vonáso-
kat kereste a kor komor és bornírt orcáján.
Még mindig lehetett az épített örökségről, Er-
dély szépségeiről írni, képeket közölni és
hozzá kommentárokat, olyanokat, amelyek
egy ki nem mondott játékszabály szerint íród-
tak. A cenzúra: „Én tudom, mit akartál írni,
de tedd minél ködösebbé a nemkívánatost,

nézd, most az egyszer elnézem neked,
mert...” A szerző egy idő után megtanul de-
kázni, mérlegelni, cselezni, óhatatlanul pró-
bál módosítani első felindulásán, másként
fogalmaz, rejt és céloz, az olvasóközönség
pedig rögtön két entitássá esik szét, az értőkre
(vájtfülűek, „vájt szeműek”) és nem értőkre
(újságbuták és butíthatók).

A RMIL-ben, irodalmi lexikonunkban ol-
vasom róla: „1964-ben az Utunk riportpályá-
zatán első díjat és a Dolgozó Nő
novellapályázatán III. díjat nyert, ezek az írá-
sai voltak első publikációi. Prózai írásaiban
jellegzetes nőtípusokat ábrázolt; a gyermek-
regényei, meséi is kedveltek. 1968-ban sze-
repelt a Megtalált világ című antológiában.
1969-79 között Marx József fotóival illuszt-
rált színes riportokban mutatta be az Új Élet-
ben Erdély nevezetes műemlékeit: várait,
kastélyait, székesegyházait. Az Utunk, Igaz
Szó, Előre, Dolgozó Nő, Vörös Zászló, Jóba-
rát, Keresztény Szó, A Hét, Palócföld stb. kö-
zölte írásait”.

Aztán egy öt esztendővel ezelőtt közölt
visszemlékezésben találtam róla a következő
sorokat: „Hogy miket írt a lapokban? Először
is miket nem írt: nem méltatta a Ceauşescu
házaspárt és »pártunkat«. De rengeteg ripor-
tot készített Szatmártól Konstancáig, Temes-
vártól Suceaváig. Erdélyben majdnem
minden városról írt. Sok faluban járt, nem-
csak a hétfalusi, hanem a moldvai csángókat
is felkereste. Tematikája is nagyon változatos
volt. Részt vett szív- és agyműtéten, éjszakai
mentőn, iskolákban, múzeumokban riporto-
zott, írt művelődési rendezvényekről, közé-
leti személyekkel, képzőművészekkel,
színészekkel, zenészekkel, folkloristákkal
készített interjút. Bűnügyi témákról is írt,
ezért járt a bíróságon, rendőrségen, még a
börtönben is”.

És a könyvtárban. A Teleki Téka és a me-
gyei könyvtár hűséges olvasója volt. Könyv-
tárosi szempontból az a fajta kutató volt, aki
nem hagyja lustán elheverni a kiszolgálósze-
mélyzetet. A kihordott könyvek, lapok, do-
kumentumok utalásokat tartalmaztak, azokat
is meg szerette volna nézni, utánajárni. La-
pozott a kartotékok között, bibliográfiai uta-
lásokat hozott ki a szolgálatosnak, aki újabb
halom könyvvel – ha szerencséje volt és az
elődök gondoskodtak a könyv beszerzéséről
annak idején – cipekedett vissza. A műemlé-
kek érdekelték, az erdélyi múlt, amelyről a
kisebbségi magyar nem tanulhatott, csak hal-
lott mindenféle mendemondát. Szerencsés
volt az az ember, akinek könyvtárában rej-

tőztek efféle forrásmunkák, valóságos kin-
csek. Forgatta Orbán Balázst, emlékszem, és
Bíró József erdélyi kastélyokról írott monog-
ráfiáját, Győrffy György, Entz Géza, Kele-
men Lajos, Benkő Margit, Imreh István,
Egyed Ákos, Benkő Samu, Jakó Zsigmond
könyveit, sokszor tanácskozott Deé Anikóval,
Tonk Sándorral, Dankanits Ádámmal, ha
éppen egyszerre olvastak a könyvtárban,
meghallgatta Bözödi György bölcs tanácsait.
És megírta, közzétette 1981-ben legnépsze-
rűbb könyvét, a Régi és új világ. Képes leve-
lezőlapok erdélyi műemlékekről című
útikalauzát, melyhez Marx József fotómű-
vész készített fényépeket. „Ez a könyv nagy
siker volt, sokat jelentett Lilla és Marx József
fotóművész számára, akivel szívesen járt te-
repre” – írja férje, dr. Zsigmond Károly egy
hozzám eljuttatott visszaemlékezésben. „A
könyvet, ami az akkori viszonylatban csak
kis példányszámban (5000) jelenhetett meg,
nem is vitték több könyvesboltba. Vásárhe-
lyen az Eminescuban, ahol azt Oláh Tibor
méltatta a bemutató alkalmával. Pár óra alatt,
amíg Lilla dedikált, a több mint ezer példány
mind egy szálig elkelt. Kint a lépcsőkön áll-
tak sorban az emberek.” Egy orvosprofesszor
meg is jegyezte, végre az emberek szellemi
táplálékért állnak sorban, nem élemiszerért.

Egyébként? Egyébként két gyermek anyja,
művelt volt és érzékeny, törékeny és kitartóan
konok, szépérzéke rendkívüli volt, jól tájéko-
zott a művészet- és művelődéstörténetben,
híve a civilizációtörténetnek, az életmód és
kulturált környezet, a bútorok és szokások, az
arisztokrácia és a polgári világ titkaiban jár-
tas, a régi mindennapok szerelmese.

Az előbbi bekezdés nincs ellentmondásban
az utóbbival. Így egész és teljes az emberi lét.
Még az olyan kettétörött, túl korán bevégez-
tetett, mint a Szépréti Lilláé, aki nem messze
Árva Bethlen Kata valamikori olthévízi ma-
gányos könyvtárkastélyától egy közúti bal-
esetben lelte halálát (1992. május 15.). 

Nekrológját a Látóban a régi munkatárs,
Éltető József írta meg. „Férfias pályán dolgo-
zott, ugyanis publicista volt. Ilyen minőségé-
ben soha nem volt tekintettel azokra a
borzalmasan aktuális és borzalmasan fontos
szempontokra, amelyek ugyebár e mesterség-
ben meghatározóak. Azt hittük, hogy ez va-
lami úriasszonyos naivitás. Hogy reánk vár a
feladat, hogy korrigáljuk. A szétzúzhatatlan-
nak vélt vastraverzek tojáshéjszerű roppanása
tárta elénk megfellebbezhetetlenül, hogy neki
volt igaza, hogy úrilányos naivitása egysze-
rűen emberi bölcsesség volt.” 

Emlékét őrzik olvasói, azok, akik meséin
nőttek fel, és azok, akik műemlék-tárlatveze-
tései nyomán ismertek rá a szülőföld megis-
mételhetetlen szépségére és pusztulására.

Szépréti Lilláról idézetek között bujkálva

Grófnők voltunk Keszthelyen 

Szépréti Lilla fotója a Festetics-kastély bejáratánál. A képen (jobbról) Gálfalvi György, Jászberényi Emese és N. M. K.
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Jászberényi Emese

Támogatók:

Életműdíj Bálint Zsigmondnak
A népszerű marosvásárhelyi fotóművész idén ősszel tölti 80. életévét. Több mint hat

évtizede a fotográfia megszállottja, fotómozgalmunk fáradhatatlan animátora. Képei
számos rangos hazai és nemzetközi díjat hoztak számára, munkássága elismerését ki-
tüntetések is tanúsítják. Legújabban a Magyar Fotóművészek Világszövetsége Életmű-
díjjal jutalmazta. Budapesten a fotós alakulat március 5-i közgyűlésén adták át az idei

elismeréseket, Bálint
Zsigmond akkor is
„munkával ünnepelt”,
az alsósófalvi far-
sangtemetés esemé-
nyeit rögzítette, újabb
vidéki felvételek so-
kaságával gyarapítva
gazdag fotótárát. A
díjat fia, Bálint
László vette át, a bu-
dapesti felvételt is ő
készítette. Gratulá-
lunk a kitüntetettnek,
további szép sikere-
ket kívánunk!   

(Folytatás a 3. oldalról)



ADÁSVÉTEL

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(59474)

ELADÓ lucernamag. Tel. 0742-461-
959. (59669-I)

MINDENFÉLE

VÁLLALUNK háztetőjavítást, szere-
lünk bármilyen típusú tetőlemezt, ké-
szítünk teraszt fából, csatornát,
lefolyót. Nyugdíjasoknak 15% ked-
vezmény. Tel. 0758-639-258. 
(59453-I)

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

MEGEMLÉKEZÉS

Nagy szeretettel, hálával és
tisztelettel emlékezünk halá-
lának első évfordulóján
férjemre, IONESCU NICOLAE-
RA (Toto).
Egy pillanat és mindennek
vége, maradt szerető
szívünkben az örök fájdalom.
Szép emlékét szívünkben
mindörökké megőrizzük.
Felesége és két lánya. (588-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
minden évben arra a március
11-i napra, amikor a
marosvásárhelyi VARGYAS
ROZÁLIA eltávozott közülünk
örökre. Emlékét mindig őrizni
fogják szeretettel szerető
unokája, Judit, férje, Loránd
és dédunokái: Noémi és
Zoltán Amerikából. Nyugodj
békében, mama! (v.-I)

Te nem hagytál el minket, csak
pihenni mentél. Köszönjük,
hogy velünk éltél és minket
szerettél.
Szomorú szívvel gondolunk
március 12-én a drága jó
feleségre, édesanyára, nagy-
mamára, anyósra, ADORJÁNI
MÁRTÁRA szül. Berzenczei
halálának nyolcadik évfor-
dulóján. Örök emlékét őrzi
férje, fia, lánya, menye,
unokája. (59600-I)

Szomorúan emlékezünk már-
cius 12-én BALOGH SZÉKELY
JÓZSEFRE halálának 4.
évfordulóján. Nyugalma fölött
őrködjön szeretetünk. Emlé-
két örökre őrzik szerettei.
(59615-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
id. GAIER BÉLÁRA, a szeretett
édesapára, nagytatára halá-
lának ötödik évfordulóján.
Leánya, Rózsika, unokája,
Csaba feleségével, Ildikóval.
(sz.-I)

Drága jó édesanyám, szívem
végtelen szeretettel dicsér
későn és korán. Hajnal keltén,
ha megcsendül magas
tornyon a harang, mintha
szózat szállna a mennyből,
imára kelt fel e hang,
köszöntlek és imádkozom
érted. Este mikor a szélűzött
felhők közt kisüt a hold,
nézem a csillagos eget, ahol
neved őrzi egy kis bolygó.
Kérem az Isten anyját:
mennyország királynője, fény
a sötétben, édes reményem,
tekints le reám, légy a
mennyben kalauza édes-
anyámnak. 
Istenem, köszönöm édes-
anyámat, VARGYAS ROZÁLIÁT,
akit 2 éve, 2015. március 11-
én, márciusi napsütésben
elszólítottál e földről. Nagyon
fáj – te adtad őt nekem. Uram,
könyörülj édesanyámon, jósá-
god vegye be őt az örök
boldogságba. „Örök világos-
ság fényeskedjék neki.”
Bánatos szívű „kicsi
leányod”,  Aranka. (sz.)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy
édesapánk, 

GÁL FERDINÁND 
életének 84. évében 2017. már-
cius 8-án csendesen megpi-
hent. Temetése 2017. március
13-án 15 órakor lesz a katolikus
temetőben. Isten nyugtassa bé-
kében!

A gyászoló család. (sz.I)

Egy perc volt, elszállt életed, itt
hagytál minket, akik szerettek
téged. Imádtad családod,
mindenkit szerettél, akkor voltál
boldog, ha örömöt szereztél.
Meghalt egy lélek, mely élni
vágyott, egy áldott kéz, mely
dolgozni imádott. Könnyes az út,
mely sírodhoz vezet, a Jóisten
őrködjön pihenésed felett.
Fájó szívvel emlékezünk a szeretett
édesanyára, anyósra és
nagymamára, MÁTHÉ MÁRTÁRA
március 11-én, halálának első
évfordulóján.  Áldott, szép emlékét
szívünkben mindörökké megőrizzük. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! Lányai, vejei és unokái. (59658)

Köszönjük neked, Uram, hogy ő a
miénk volt, és az marad. Hiába
telnek napok, évek, mert aki
szerettei szívében él, örök
nyugalom és boldogság honában
van, s ha nevetünk, vagy ajkunkon
kel ének, tesszük, mivel egyetlen
menedék, hogy elrejtsük szavát a
szenvedésnek.
Március 11-én két éve nincs
közöttünk SÁNDOR JUDITKÁNK.
Gondoljunk rá kegyelettel!
Édesanyja, Mária, testvére, Csaba,
Erika és mindenki, aki igaz szívből
gondol rá. (59562)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható
hölgyeket és urakat hosszú távra, könnyebb és nehezebb BETANÍ-
TOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, össze-
szerelése). Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály,
a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és írásban is. Amit kíná-
lunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes ki-
utaztatás Magyarországra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és
ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a 0755-067-687,
0742-010-263-as telefonszámon. (59508-I)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország te-
rületére. Kiemelt bérezés, egyéni bónuszrendszer, ingyenes szállás
és utazás! Kezdők jelentkezését is várjuk, betanítással! A magyar
nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni a 00-40-753-102-268, 00-40-
753-102-290 telefonszámon. (59508-I)
AUTÓSZERVIZ alkalmaz tapasztalattal rendelkező AUTÓSZE-
RELŐT. Tel. 0722-577-240. (18644)
A SZOVÁTAI HALÁSZCSÁRDÁBA SZAKÁCSOT és PIN-
CÉRT alkalmazunk. Tel. 0753-171-036, 11-17 óra között. (-I)
FOGTECHNIKUST alkalmazunk. Tel. 0740-666-544. (18701-I)
FRANCIA CÉG BÚTORFÉNYEZŐ MŰHELYÉBE alkalmaz
SZAKKÉPZETT SZEMÉLYEKET. Ingyenes szállítást, étkezési
jegyeket és kedvező fizetést ajánlunk. Tel. 0748-111-797, 0748-111-
796. (18707-I)
MAROSVÁSÁRHELYI VARRODA alkalmaz SZAKKÉPZETT
és SZAKKÉPZETLEN MUNKAERŐT varrógépekhez és eldolgo-
zómunkára. Követelmény: komoly hozzáállás, gyorsaság. Ajánlunk
teljesítményfüggő bérezést és étkezési jegyeket. Érdeklődni a 0769-
670-858, 0769-669-456-os telefonszámokon. (18711)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  
TELEFONSZÁMOK

• Romtelecom-tudakozó
- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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A Koinónia Kiadó könyvajánlója

Fájdallam
Aki Aczél Dóra Fájdallam című kötetébe belelapoz,

egy igazi lélektani történetnek lehet a részese, a maga
hétköznapiságával és rendkívüliségével egyaránt. Egy
olyan regénnyel ismerkedhetünk meg, amely bejárja a
lélek minden rejtett kamráját. A szerző kamaszkori kál-
váriájáról, a rákkal szembeni küzdelemről és ennek stá-
cióiról olvashatunk ebben a könyvben. A betegség, az
új helyzetek, az ismeretlentől való félelem mégsem egy
lesújtó világot tár elénk, hiszen Aczél Dóra nagyfokú
kíváncsisága, üde humora, könnyed hangnemet kölcsö-
nöz ennek a barátságtalan, olykor szótlan kórházi létnek.
Főhősünk kemoterápiás kezelésen megy át, ezzel pár-
huzamosan megtapasztalja az otthontalanság, az elszi-
geteltség nyomasztó érzését, a kopaszságot és vele
együtt a belső szépség keresését. Hasonlóképpen szem-
besül a diagnózisával, melyre tabuként tekintenek a fa-
lusi hozzátartozók. 

Azon az úton, melyen a szerző végigvezet bennünket,
megismerjük az őt körülvevő orvosi személyzetet, de a
családtagokat is, betekintést nyerünk a szerelembe, ba-
ráti kapcsolatokba. Kamaszkori kérdések, felnőttvála-
szok. Érzelemdús, őszinte történésekről szól ez a könyv,
egy olyan szemszögből, amelytől talán már rég eltávo-
lodtunk. 

Az új helyzetekkel való találkozás általában kettős ér-
zéssel tölt el bennünket, benne rejlik a félelem és az
öröm. A frissen gyógyult kamaszlány ilyen lelkülettel
tér haza, hogy Sepsiszentgyörgyön folytathassa tanulmányait. Környezete mintha nem szeretne tudomást
szerezni arról, amit megélt, az iskolai lét kimerül az órák, feladatok és a szünetek váltakozásában. Nincs
lehetőség az események feldolgozására. Felerősödik a „fájdallam”, egy erős nyári élmény, amely a hova-
tartozás érzését és fontosságát erősíti a szerzőben. 

Aczél Dóra személyes hangú, önéletrajzi ihletésű könyve sokak számára jelentheti a fényt az alagút
végén, hiszen a rák ma sok családot érint. Egyedi hangneme nem csupán segítséget nyújt a hasonló hely-
zetben lévőknek, hanem igazi élményt a szépirodalom kedvelőinek.

A Fájdallam. Kórházszagú kamaszkor című kötet a Koinónia Kiadó gondozásában jelent meg 2016-ban.
Marosvásárhelyen megtalálható a Kobak és a Gutenberg könyvesboltokban, de a www.konyvter.ro vagy a
www.koinonia.ro internetes oldalról kedvezményesen is beszerezhető. Izgalmas beszámoló szeretetről, el-
fogadásról, igazán megérintő olvasmány.

Sajó Enikő

A Népújság   
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI JELENBE.

A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft. 

taxisofőri munkakörbe 
személyzetet alkalmaz

Elvárások:
• taxizásra kibocsátott érvényes gépkocsivezetői szakmai bizonylat
• legkevesebb kétéves szakmai gyakorlat

Amit ajánlunk: 
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

Az alkalmazási kérelmet, az önéletrajzot, a hajtási jogosítvány
fénymásolatát, a végzettséget igazoló irat és a szakmai tanúsítvány
fénymásolatát, esetleg ajánlásokat a cég titkárságára kell benyúj-
tani: Marosvásárhely, Bega utca 2. szám, hétfőtől péntekig 9-15
óra között. 

Csak a kiválasztott jelentkezőket hívjuk interjúra. 
Bővebb tájékoztatás a 0265/269-077 vagy 

a 0751/308-385-ös telefonszámon. 
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