
Közel egy hónapja elkezdőd-
tek a munkálatok a jeddi
óvoda bővítését és korszerű-
sítését célzó projekt kereté-
ben.

Beindultak a munkálatok egy
hosszú, majdnem másfél éves
közbeszerzési eljárást követően –

értesültünk Bányai István polgár-
mestertől, aki sietett is megje-
gyezni, hogy a közbeszerzési
procedúra még nem ért véget,
egyelőre csupán az építkezési fá-
zisra írták alá a szerződést a ki-
vitelezővel. Egy hónapja kapta
meg a cég a munkálatok elkezdé-
séhez szükséges polgármesteri
rendelkezést, így három hete dol-

goznak rajta, addig a kisgyereke-
ket beköltöztették az általános is-
kolába.

A jelenlegi épület viszonylag
régi, három tanterem, egy-egy elő-
szoba és illemhely volt benne, de a
beruházás során a jelenleg 108
négyzeteméter alapfelületű ingat-
lant korszerűsítik és 250 négyzet-
méteresre bővítik.

Másfél millióból gazdálkodhatnak
A munkálatok után az épületben

a tantermeken kívül helyet kap két
öltöző (a gyerekeknek és a sze-
mélyzetnek), orvosi rendelő és a
hozzá tartozó elkülönítő, továbbá
egy mosó-szárító helyiség, 
egy-egy illemhely a gyerekeknek 
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Zajlanak az alapozási munkálatok, de jövő szeptemberben már teljesen új épület fogadná a gyerekeket Fotó: Gligor Róbert László
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Arany János ma
Igen szép számú közönség látogatott
el a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Kistermében megrendezett beszél-
gető- és felolvasóestre, amelyen az
est házigazdája, a Kalligram Kiadó ve-
zetője, Mészáros Sándor üdvözölte a
közönséget és a meghívott költőket…
____________3.
Színek és fények
által megrajzolt
gyökereink
Simion Hegyi Margit Gyökerek címet
viselő kiállítása színpompás képzőmű-
vészeti élményt nyújt a novemberi ha-
vazásban mindenkinek, aki még
megnézi, hisz december elejéig hosz-
szabbították meg a tárlatot a marosvá-
sárhelyi evangélikus-lutheránus
gyülekezet Topliţa utcai tanácstermé-
ben. 
____________4.
„Ezt nem lehet
megrendezni, 
csak vallomásos
partneri viszonyban
színre állítani”
A Heddában egy olyan északi kisvá-
ros közössége jelenik meg, ahol az
élet satnya, és ingerszegény berögző-
dések alapján működik. Ebből látszó-
lag kiviláglik egy ember, Hedda
Gabler, aki egy tábornok apa által
meghatározott autoriter rendszerből
érkezik. 
____________5.
A blues története
magyar szerzőtől,
csaknem hatszáz
oldalon
A blues története a kezdetektől napja-
inkig címmel csaknem hatszáz olda-
las, fotókkal gazdagon illusztrált kötet
jelent meg a Kossuth Kiadónál.
____________6.

Újabb beruházás az oktatásba

Épül a jeddi új óvoda



és oktatóknak, egy-egy raktár a játékoknak, illetve a tisz-
títószereknek, az oktatók számára egy iroda, valamint
egy hőközpont és egy konyha is része lesz az épület-
nek.

Ottjártunkkor a havas esőre való tekintettel a munka
éppen szünetelt, de már az alapok betonvasazata a helyén
várta az érkező építőanyagot. A kivitelezési határidő egy
év, de a községvezető azt szeretné, ha jövő szeptember-
ben már az új épületben kezdenék a tanévet az aprósá-
gok.

Az építkezés mellett az új épület felszerelésére további
kilenc szerződést kell megkötni különféle beszállítókkal,
ezek kiválasztása most van folyamatban. Ugyanis külön-
külön kell megállapodást kötni a belső bútorzatra, kony-
hai felszerelésekre, konyhai bútorzatra, konyhai gépekre,
mosó-szárító gépekre, didaktikai eszközökre, audio-videó
felszerelésekre, játszótéri bútorzatra, valamint elsősegély-
nyújtási, illetve tűzoltó-felszerelésekre.

A projekt összértéke 1.493.241,20 lej, ebből
1.209.129,48 lej európai támogatás, valamint az önrészt
jelentő 284.111,72 lej nem támogatott költség.
Minőséget ígérnek

Jedd gyorsan kiépülő, bővülő község, ezért fontos,
hogy egy fejlett községben legyen egy jó óvoda, amely
akár napközivé is alakítható. Hogy erre igény van és
lenne, az is mutatja, hogy sok szülő beviszi a gyerekét
marosvásárhelyi tanintézménybe, de ha Jedden is lesz
egy tágas, jól felszerelt, szép udvarral, játszótérrel ren-
delkező óvoda, már nem lesz érdemes ingáztatni a ki-
csiket – részletezte Bányai István, megjegyezve, lesz
gondja arra, hogy a kivitelező minőségi munkát végez-
zen, ősszel az óvodai csoportok megteljenek, illetve
hogy minőségi oktatást kapjanak itt a gyerekek. Egye-
lőre magyar tannyelvű csoportok vannak (ide járnak a
romák is), s bár egyelőre még nem került szóba, de
előbb-utóbb román csoport beindítására is igény lehet
majd.

November 18-19-én Pécsett került meg-
szervezésre a XXXVI. Országos Disputa Ve-
télkedő a Pécsi Tudományegyetem és az
Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával.
A vetélkedőn a disputázást a budapesti, pécsi,
debreceni és kecskeméti klubok mellett ha-
gyományosan Erdélyből a marosvásárhelyi
vitaklub képviselte. A résztvevők közül még
a 7-es iskolában kezdte el a vitaversenyt Bóni
Zsuzsanna és Szabó Judit Blanka, akik a ké-
sőbbiekben mint a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum és a Református Kollégium diákjai
részt vettek a vetélkedőkön, s most, középis-
kolai tanulmányaik után, a balatoni nyári dis-
putatáborban szerzett bírói képesítés
birtokában már versenybíróként voltak jelen.
Velük felnőtt az első olyan disputás generá-
ció, amely már nem versenyzőként, hanem
bíróként képviseli az erdélyi disputázást.

A versenyzők közül Vágási Zsolt, aki
ugyancsak a 7-es iskolában kapcsolódott a vi-
takörhöz, most bolyais XI.-es diákként újra
részt vett a vetélkedőn. Ugyancsak 7-es isko-
lásként kezdte a disputát Jitianu Rosemarie,
aki mint a Római Katolikus Teológiai Líceum
diákja folyamatosan részt vett a versenyeken.
A Római Katolikus Teológiai Líceumban az
iskola indulásától több diák is belépett a vi-
taklubba, közülük a pécsi döntőre a hetedik
osztályból Cseh Boróka, György Kata, Nagy
Anita, Nagy Kincső, Tamási András és Tekse
Krisztina regisztrált. A nyolcadikosok közül
Jitianu Rosemarie mellett Kiss Zoltán és
Lázár Balázs jelentkezett. A tizedikes római
katolikus teológiai osztályban tanuló Nagy
Lóránd, együtt a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum tizedikes diákjaival, Holbach István
Károllyal és Mózsa Attilával, első alkalom-
mal vett részt a vetélkedőn, egy csapatban a
disputázáshoz visszatérő Vágási Zsolttal.

A vetélkedőre jelentkezett négy csapat
(Anonymus: György Kata, Nagy Kincső, Ta-
mási András; Abocsok: Cseh Boróka, Nagy
Anita, Tekse Krisztina; Uchihák: Jitianu Ro-
semarie, Kiss Zoltán, Lázár Balázs; Kétésfél-
perc: Holbach István Károly, Mózsa Attila,
Nagy Lóránd, Vágási Zsolt) részvételét a ve-
télkedőn újra a Communitas Alapítvány tá-
mogatta anyagilag, főtámogatóként. A
csapatokat egy év kényszerszünet után újra
elkísérhettem mint felkészítő tanár Körtesi
Sándorral együtt, aki több éve szintén elkíséri
a versenyzőket, s az elmúlt évben magára
vállalta a kiutazások megszervezését is.

A hétvégi döntő tételmondata (A mestersé-
ges intelligencia veszélyezteti az emberi eg-
zisztenciát) komoly kihívást jelentett a
készülésben, hiszen a disputázás technikai
szabályai mellett nagyon alapos elméleti is-

mereteket is igényelt mind a mesterséges in-
telligencia, mind az emberi egzisztencia ér-
telmezése terén. A mesterséges intelligencia
világába a készülés alatt dr. Dávid László, a
Sapientia EMTE professzora és rektora ve-
zette be a diákokat, több órán át ismertetve a
különbségeket a robotok, számítógépek, il-
letve a tanulásra és az emberihez hasonló
döntéshozatalra képes mesterséges intelligen-
ciák között.

A vetélkedő elődöntőiben a hetedikes Abo-
csok és az Anonymus csapat az idén a máso-
dik korosztályba (VII–IX. osztály) lépve, a
korosztály legkisebb diákjaiként mérte össze
felkészültségét a  résztvevőkkel, együtt a kor-
osztály középmezőnyéhez tartozó nyolcadi-
kos Uchihák csapatával. Az Anonymus és az
Uchihák csapata a három fordulóból két-két
győzelmet szerzett, amelynek eredményeként
az Uchihák csapata a dobogós harmadik he-
lyen végzett, az Anonymus pedig negyedik
helyezést ért el. A csapateredmények mellett
az egyéni teljesítményben is sikerült 
György Katának megszerezni a harmadik
díjat. A harmadik korosztályban (X–XII. osz-

tály) a teljesen kezdő tizedikes diákok és a
hosszabb szünet után újra disputázó Vágási
Zsolt a komoly disputás múlttal rendelkező
csapatokkal szemben kétszer állító, s egyszer
tagadó szerepkörből, rotációsan változó ösz-
szetétel mellett vitázva ismerkedett élesben,
az itthoni készülés után, a verseny kihívásai-
val. Az elődöntőkön szerzett tapasztalataik
lehetővé tették, hogy minden forduló után
egyre jobb eredményeket érjenek el. A csa-
pat az első fordulóban 57, a másodikban 69,
a harmadik fordulóban már 72 pontot szer-
zett az egyéni teljesítményekkel, ami egy
kezdő csapat részéről nagyon biztató ered-
mény.

A pécsi dobogós helyek megszerzése mel-
lett a marosvásárhelyi disputázás számára a
kezdők tapasztalatszerzése, a gyakorlott dis-
putások eredményei, a már bíróként részt
vevő egykori disputások kitartása biztató elő-
jel arra, hogy a már többéves eredményes
versenyvitázás folytatásaként a tavaszi, deb-
receni fordulóra minden korosztályban kép-
viselve, újra méltón képviselheti a
marosvásárhelyi klub az erdélyi disputázást.

Ma KATALIN, 
holnap VIRÁG napja.
VIRÁG: régi magyar személy-
név felújítása a Flóra név magya-
rítására.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Épül a jeddi új óvoda

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2017-
ben is folytatta a pusztakamarási Sütő András szülői ház
és udvarának, melléképületeinek felújítását. Ebben az
évben sikerült rendbe tenni a kerítést, illetve elkészültek
az udvarra vezető, igencsak omladozó állapotban levő
bejárati hidak. Ugyanakkor folytatódott az udvaron a
járda építése. A néhány éve tartó felújítási, állagmegó-
vási és modernizálási folyamatok még tartanak, de a
Sütő-ház és környezete egyre vendégváróbb, méltó a

zarándokhellyé válásra. Az idei munkálatok különle-
gessége, hogy a kerítés felújításakor előkerült egy idő-
kapszula, mely annak építési idejét és az abban
segédkező személyek nevét tartalmazza. Ez jelenleg az
emlékház kiállítási anyagát gazdagítja. Újabb időkap-
szula egyelőre nem került elhelyezésre, de az EMKE
nem zárja ki ennek lehetőségét a munkálatok teljes be-
végzésekor.

EMKE Országos Elnökség

Folytatják Sütő András szülőházának 
felújítását

Ifjú képzőművészek 
közös kiállítása

November 26-án, vasárnap, a kövesdombi unitárius templom
Bözödi György termében az istentisztelet után, déli 12 órától
négy ifjú művész közös kiállítása nyílik meg. Kilyén Eszter, Fa-
zakas Júlia, Bölöni Dorottya és Kopacz László festményei az er-
dőcsinádi ifjúsági képzőművészeti táborban készültek. A
kiállítás az elkövetkező hetekben, az adventi időszakban meg-
tekinthető hétköznapokon és szombaton de. 9-13 óra között, va-
lamint vasárnaponként a 11 órától kezdődő istentiszteletek előtt
és után.

Disputa a mesterséges intelligencia veszélyeiről 
Az eredmény nem maradt el 



,,Minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle
vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási köz-
pontja”, valamint ,,Ő maga a magyar nyelv” – ol-
vashattuk belépéskor a Szerb Antaltól és
Kosztolányi Dezsőtől származó idézeteket a meg-
hívottak asztala mögötti pannókon. Arany Jánosról
vélekedett ekképpen a magyar irodalom két nagy-
sága, arról az Aranyról, aki sokak szerint kezdet-
és végpont is a magyar irodalomtörténetben. Idén
Arany-emlékévet ünnepelünk, a költő születésének
kétszázadik évfordulóját. Az alkalomról az idei,
23. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár szer-
vezői sem feledkeztek meg: az eseménysorozat
szombatjának délutánján a neves meghívottak be-
szélgettek egymással a Költők kerekasztala: Arany
János ma című rendezvényen.

Igen szép számú közönség látogatott el a Maros-
vásárhelyi Nemzeti Színház Kistermében megren-
dezett beszélgető- és felolvasóestre, amelyen az est
házigazdája, a Kalligram Kiadó vezetője, Mészáros
Sándor üdvözölte a közönséget és a meghívott köl-
tőket: Demény Pétert, Fekete Vincét, Karácsonyi
Zsoltot, Lackfi Jánost, László Noémit, Lövétei
Lázár Lászlót és Markó Bélát. – Kortárs szerzők

Arannyal kapcsolatos felolvasóestjén vagyunk,
ami azért is fontos, mert rajtunk kívül Aranyt Eu-
rópában nemigen értik meg – kortársai nem fordí-
tották, ma pedig már fordíthatatlan. Az a történet
jutott eszembe, amikor Márai fantasztikusan meg-
írta, hogy készül a halálra, közben olvas, és csupán
három szerzője maradt: Horatius, Krúdy és Arany.
Márai számára Arany János a nyelv és a költészet
egyik nagysága volt, egész életén keresztül elkí-
sérte. A vendégeinket pedig arra kértem, hogy osz-
szák meg az Arany Jánosról alkotott véleményüket,
és olvassák fel Arannyal kapcsolatos szövegeiket
– mondta Mészáros Sándor.

– Sok mindent jelent számomra Arany, hiszen a
fél életét ő is belső emigrációban töltötte – árulta
el Demény Péter, a Látó szerkesztője. – Petőfi ha-
lála után egyedül maradt, egy olyan barát nélkül,
akivel megértették egymást. Az egyedüllét, ma-
gány, szigorúság, csakúgy mint Márainál, nála is
jelen van. Az Országos Széchényi Könyvtár készí-
tett egy Arany-kötetet 24Karát címmel, az abban
közölt Epilóg című versemet olvasom fel.

– Vén kamaszként még mindig nem vagyok elég
bölcs ahhoz, hogy Aranyt olvassak – tette hozzá
László Noémi. – A Helikon szerkesztőjeként 

Fotó: Nagy Tibor

Csóka Szilárd-Zsolt festménye

Kaáli Nagy Botond 

(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1308. sz., 2017. november 25.

Arany János ma
Beszélgetés a legnagyobb ,,nem-költő költőről’’

Karácsonyi Zsolt

Hamlet a túli tárlaton
Nem lehetnek ennyire élők, csakis a holtak.
Például ez a harangozó.
Kormos lelkét mossa a télben.
Nézem arcában azt az életet, amit én
még át sose éltem.

Ezeregy kép van itt, de egyiken sem
látom a múltam. Mindazt, amit elfelejtettem,
amit csak hiába tanultam.
Nem látom már sehol azt a testeken átvonuló,
annyira ismerős rezgést, ami bárkinek
könnyűvé teszi
az álmodozást
meg a felejtést.

Emlékszem tehát mindenre, ami én
sose voltam. Értelmetlen ezért,
hogy a semmiből idáig
visszakapaszkodtam.

Egyáltalán, minek tárlatot nyitni ezen a sziklás,
túl kopár hegyen? Itt, ahol szólni se kell,
hogy bármi legyen.
Minden önmagától tárul ki, és megmutatja
magát, azt, hogy miért merevült ki,
mi zárta el
a mozgás
folyamát.

Ezen a túli tárlaton
nem látszik más, csak az, ami élet,
ami szó és tett szerint többé már úgysem
tapasztalható.

Itt van egy pompás, aranyozott keret. Teljesen üres,
de bent még hull a hó.

* Elhangzott az Arany János-esten



folyamatosan zaklattam a kollegáimat Arany-
versekért, én azonban nem tudtam ilyet írni.
Néhány versemben azonban mintha ott buj-
kálna Arany: az Édes Erdély, a Ne gondoljá-
tok és a Töltemény című szerzeményekben,
ezért ezeket olvasom föl. 

– László Noémihez hasonló helyzetben va-
gyok, mert József Attilán alig jutottam túl –
mondta Karácsonyi Zsolt. – Mint a Helikon
főszerkesztője, többször is szóltam a kollegá-
imnak, hogy a kortársaink által szerzett
Arany-verseket gyűjtsék be, de én magam
sem írtam ilyen jellegű verseket. Elgondol-
kodtatott, hogy Arany nemcsak modern és
aktuális, hanem igencsak magányos – talán
azért, mert egy nagyon sötét, mély rétegben
lakozó irónia is jelen van a verseiben. Egy-
szerre ironikus és önironikus. Egy ember ma-
gányosan megy egy sötét tájban – nekem ezt
jelenti Arany János, aki rendszeresen fordított
is –, ezért én három, a Hamlethez kötődő ver-
semet hoztam: Hamlet a túli tárlaton – Hava-
zás, Hamlet odaát – A koponya mögötti tér és
Hamlet – Feltámadás. 

– Én József Attilával nem elkezdtem,
hanem folytattam a magyar költészetet, és ez
máig tart, ugyanakkor Arany Jánostól tanul-
tam kisgyerekként magyarul – árulta el
Markó Béla. – Arany azért is fontos szá-
momra, mert ugyan számosan vannak legna-

gyobbak, de egy
szempontból mégis ő
a legnagyobb: ő a leg-
nagyobb magyar nem
költő költő. Kilóg
mindenfajta kliséből,
nem volt az általunk
ismert és talán elvárt,
a magyar irodalom-
történetben kialakult
költőideálnak megfe-
lelő poéta. Tanár volt,
rendkívül pontos, pre-
cíz, idegesítően pe-
dáns pedagógus, majd
az akadémia titkára.
Távol állt tőle a
bohém költőalkat,
ennek ellenére hatal-
mas poéta volt. Ami-
kor az említett
költőszerepet meg-
próbálták ráerőltetni,
azt idegesen utasította
el. Három szöveget
olvasok fel, megpró-
bálok először a pá-
toszból elindulni, és eljutni az iróniáig. Az
első vers Lövétei Lázár László sugallatára
született a Székelyföld számára, ő ajánlotta,
hogy a Hoc erat in votis című, befejezetlen
Arany-verset folytassam. A következő, Csak
kék címmel, egy Arany-apokrif. A harmadik
vers az Alföld folyóirat versenyére született,
feltétel volt, hogy benne foglaltatik egy
Arany-sor. A szöveget én csak összevágtam,
interneten megtalálható szövegekből, A ver-
seny címmel. 

– November végén megjelenik egy köny-
vünk, amelyben a magyar költészet legna-
gyobb verseit írtuk át az Ómagyar
Mária-siralomtól mai költőkig. Én az Arany
amúgy igen érdekes levelei alapján megpró-
bálom azokat megírni, amelyeket ő nem írt
meg. Arany János azért is jelen van köztünk,
mert sorai szállóigévé váltak. Rengeteg pa-
rafrázis született belőle, és ő is írt ilyeneket a
saját verseire és mások verseire egyaránt. Ta-
nárember létére rengeteg költészeti huligán-
ságot is elkövetett, jó, hogyha nem szűkítjük
keretek közé. A felező tizenkettes mestere-
ként például összetett szóhatárra tette a kö-
vetkező sort, és kilóg a romantikus formából

is, nem tudjuk hova tenni. Megcsinálta a nép-
balladát, ami hihetetlenül modern műfaj, és
kiütötte vele az elbeszélő költeményt. A nép-
balladában horror van, meg mindenféle sze-
xuális dolog, ami ugyan nem szerepel a
tankönyvekben, de ettől függetlenül a ballada
tele van ilyen történetekkel, nagy a bulvártar-
talma. A balladai homály és a videoklipes
élesvágáshoz hasonlatos technika miatt sok-
kal izgalmasabb, újszerűbb volt, mint az el-
beszélő költemény. Ugyanakkor megírta a
nagy elbeszélő költeményeit is, épp abban a
stílusban, amelyet azelőtt ő ütött ki. Írt a ro-
mantika elvárásai szerint és azok ellenében is
– ennyire a teljességre törekedett – mondta
Lackfi János, majd felolvasta A fekete router
és az Óvatos duhaj című verseit. 

– Nekem nincsen ötven Arany János-szob-
rom a kertben, mint Lövétei Lázár Lászlónak,
de újraolvastam egy negyven évvel ezelőtt
készült kisesszét: Szilágyi Domokos Kortár-
sunk Arany János című írását, ami hetven
százalékban Szilágyi Domokosról szólt. Én
is nagyon szeretem Aranyt, de találtam az ok-
tóberi Alföldben egy Háy János által írt ta-
nulmányt, amelyet mindenkinek nagyon
ajánlok – summázta Fekete Vince, a Székely-

föld főszerkesztő-helyettese, majd A méh ro-
mánca című versét olvasta fel. 

– Reggelig tudnék beszélgetni Arany Já-
nosról, arról, hogy miért épp őt szeretem a 
leginkább, el is hoztam egy kisebb könyvet
1856-os rövid költeményeiből, amely ma már
felkutathatatlan – mondta Lövétei Lázár
László, a Székelyföld folyóirat főszerkesz-
tője. – Az internetről töltöttem le és betördel-
tettem. Magammal hordozom, ez a Bibliám.
Elhangzott, hogy nem úgy képzeljük el a köl-
tőideált, mint Arany Jánost, ennek ellenére
tőle lehet a legtöbbet tanulni. A művész dolga
nem az, hogy válaszokat adjon, hanem hogy
kérdéseket tegyen fel, és ez rá hatványozottan
igaz: amit az 1850-es évek közepén versben
elművelt, világcsoda. Imponáló, hogy kérdé-
seire soha nincsen válasz. Arany János egy
hatalmas felkiáltójel, Biblia, bármilyen egy-
házat lehetne vele kapcsolatban alapítani. A
Székelyföld folyóiratban is megemlékeztünk
az évfordulóról, én is írtam felkérésre, pont
László Noéminek, ezt a versemet olvasom
most fel – mondta az emlékezetes, sztorik-
ban, anekdotákban is gazdag beszélgető- és
felolvasóesten Lövétei Lázár László.

Simion Hegyi Margit Gyökerek címet viselő kiállítása szín-
pompás képzőművészeti élményt nyújt a novemberi hava-
zásban mindenkinek, aki még megnézi, hisz december elejéig

hosszabbították meg a tárlatot a marosvásárhelyi evangéli-
kus-lutheránus gyülekezet Topliţa utcai tanácstermében. A
„gyökerek” fogalma ezúttal, a reformáció emlékévének égi-
sze alatt, egészen új értelmezést nyer. Elsősorban Simion
Hegyi Margit színpompás világa teszi lehetővé ezt a sokrétű

értelmezést. Mert gyökereink szerteágazóak, gazdagok, sok-
színűek. Nemcsak 500 évre nyúlnak vissza, a reformációig,
hanem ennél sokkal távolabbi időkbe, és emléket állítani
azoknak, akik tettek valamit kultúránkért, a tudományért, kö-
telességünk. Mindenki a maga eszköztárával teszi ezt, a mű-

vész a vásznon, az ecset segítségével. Erőss Zsolt
vagy Kassai Lajos ugyanúgy örökségünk része,
mint ahogy gyökereinkhez tartoznak azok, akik ha-
gyományainkat ápolják és őrzik az utókornak. Si-
mion Hegyi Margit portréi, népi hagyományainkat
ábrázoló életképei, a pusztulásra ítélt, majd talán
megmentett Verespatak házai sajátos örökségének
részét képezik. 

A művész a gyökerek erejével kapaszkodik a
tájba, amelyet mindig színpompájában örökít meg.
Legyen az a tél hófehér vibrálása, a tavasz virágos
pompája, a nyár színes harmóniája vagy az ősz
aranybarna hanyatlása. Színek és fények játéka
uralja ezeket a képeket. Simion Hegyi Margit a
részletekben rejlő gazdagságot tárja a néző elé.
Rabul ejti a táj, a virágok, a madarak, és mindezt
meg kell örökítenie. Természetesen átszűrve az
élményt, mert ezt teszi a művész, új világot te-
remt. Simion Hegyi Margitból hihetetlen erővel
robban ki mindaz, amit évtizedekig őrzött magá-
ban. Oktatói tevékenységet folytatott, a színek a
nyugdíjazása után szabadultak ki belőle elemi
erővel, és azóta szüntelenül alkot. Mondanivalója
kifogyhatatlan, és mindazt, ami kitör belőle, meg
is mutatja a nézőknek. Rendszeresen, kiállítások
keretében. Mindig újat és újat hoz. Kiállításainak
azonban gyakran van egy állandó szereplője, egy
kis kék cinke, amely valamelyik sarokból, egy
óvó, megöregedett kéz kíséretében, csendben fi-
gyeli és őrzi az alkotót. A szintén művész édes-
anya ugyanúgy a gyökerek részévé vált immár,
ahogy mindaz, amit ennek a kiállításnak a képei
jelentenek.
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Arany János ma

Színek és fények által megrajzolt gyökereink
Szuszámi Zsuzsa 

(Folytatás a 3. oldalról)

Arany János

Dal fogytán
Függ már szögén a hárfa; – 
Kapcsos könyvem bezárva
Mint egy koporsó.
Ujjam nehéz a húron,
A verset únva írom:
Ez tán utolsó. 

Mi haszna is, mi haszna
Kél egyhangú panaszra
Belőlem a dal?
Még majd szememre lobban:
„Közöld, ha ily bajod van,
Az orvosoddal!...” 

(1877. nov. 29.)



A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet kiemelten foglalkozik a kortárs magyar
képzőművészet román közegben történő bemutatásával. A képzőművészet legkülönbö-
zőbb területeit átölelő tárlatok (fotóművészet, grafika, festészet, szobrászat, videoins-
talláció) rendszerint az Intézet bukaresti kiállítótereiben valósulnak meg, de kiállításokat
szervezünk különböző bukaresti galériákkal együttműködésben, és gyakran más romá-
niai városokban is. Intézetünk fontosnak tartja a szakmai dialógust, így Bukarestben si-
keresen valósítottunk meg több kiállítást a bukaresti képzőművészeti egyetemmel,
amely lehetővé teszi az egyes alkotók, tanárok, kurátorok és természetesen egyetemi
hallgatók közti együttműködést. Minden évben egy-egy fiatal erdélyi magyar képző-
művésznek is lehetőséget biztosítunk, hogy kiállítson a Balassi Intézeti bukaresti kiál-
lítótereiben. 

Ennek fényében került sor november 22-én, szerdán Csóka Szilárd-Zsolt képzőmű-
vész önálló kiállításának megnyitójára. A kiállítást a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar
Intézet (Gina Patrichi u. 8.) kiállítótereiben láthatja a közönség. Csóka Szilárd-Zsolt a
kolozsvári Képzőművészeti és Design Egyetem festészet szakán végzett, ösztöndíjjal
egy tanévet a spanyolországi Cuenca Universidad de Castilla – La Manchán tanult.
Egyéni kiállításai voltak Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Csíkszeredában és Gödöllőn.
Eddig tíz csoportos kiállításon vett részt munkáival. 

„Csóka Szilárd-Zsolt munkái a metafizikus festészet és az absztrakt expresszionizmus
között helyezkednek el, a művek keletkezési folyamatában pedig nyomokban a gesztus-
festészet hatása is érzékelhető. Az alap viszont, amely mindezeket a rétegeket hordozza,
a tájkép. Bár a tájkép fogalma nem fedi teljesen az alkotások műfaját, mégis ez 
a meghatározás áll a legközelebb az igazsághoz – hiszen terek megjelenítéseit tartal-
mazzák.” (Ungvári-Zrínyi Kata)

A kiállítás december 20-ig tekinthető meg.
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– A Tompa Miklós Társulat régóta nem mu-
tatott be Ibsen-drámát.  Miért őt választottad? 

– Valójában a történetet választottam. Az
olyan művek érdekelnek, amelyek a minden-
kori emberről szólnak, az egyén önmagával
és másokkal való összeférhetetlenségét, belső
és külső konfliktusait, az egyénnek egy bizo-
nyos társadalmi közegben való helyzetét bon-
colgatják. Ezért szeretem Csehovot és Ibsent. 

– Hogyan nyilvánul meg ez a probléma a
Hedda Gablerben? 

– Az igazán jó drámák mind erről szólnak,
ha pedig nem, akkor megtalálom bennük én.
A színházművészetnek, ennek a fajta fogal-
mazott valóságnak, amit színháznak hívunk,
az a dolga, hogy az embert boncolgassa, nem
feltétlenül azért, hogy tanulságokat vonjon le
a végén, de mindenképp fölmutasson olyan
hibákat, olyan tévedéseket, amelyekre az
ember tudatosan vagy öntudatlanul képes. Ha
van valamiféle morális feladata a színházmű-
vészetnek, akkor ez az. A Heddában egy
olyan északi kisváros közössége jelenik meg,
ahol az élet satnya, és ingerszegény berögző-
dések alapján működik. Ebből látszólag kivi-
láglik egy ember, Hedda Gabler, aki egy
tábornok apa által meghatározott autoriter
rendszerből érkezik. Hedda életében jelen
van a néhai apával egyidős, látszólag segítő-
kész, de közben számító barát, Brack bíró,
valamint egy férj, akihez egy szerelmi szakí-

tás után menekült. Az a fájdalmasan szép
ebben a darabban, hogy semmi nem igazi. A
szerelmek nem szerelmek, a kapcsolatok nem
kapcsolatok, Hedda Gablernek pedig látszó-
lag olyan morális elvárásai vannak a viszony-
rendszerein belül, amelyeket ő maga sem tud
teljesíteni, és amelyek már idealizmusnak
számítanak. Ebből fakadóan iróniával és öni-

róniával reflektál a környeze-
tére, és beleesik a középszerű-
ség csapdájába. Szigorúan
megfogalmazza önmagának
azokat az elveket, amelyek sze-
rint élni kell, folyamatosan az
öntörvényűséget hajtogatja, azt,
hogy nem szabad alkalmaz-
kodni a többiekhez, és kézbe
kell venni az életet, csakhogy
ez nem így működik. Ibsen Nó-
rájával ellentétben itt nincs
semmilyen fajta tett, illetve egy
tett van, de az nem megoldás,
mert az élet ellen való. Hedda a
saját idealizmusának a csapdá-
jába esve nem tud szabaddá
lenni, bár folyamatosan a sza-
badságról beszél. Ennek pedig
nem lehet más vége, minthogy
elvész. 

– Ki ez a Hedda Gabler? 
– Csak felületesen lehetne

megfogalmazni egy-két mon-
datban, viszont az előadás két
órájában ez megfogalmazódik a

maga összességében és teljességében. Gyak-
ran azt mondják Heddáról, hogy ő a női Ham-
let. Talán azért, mert neki ugyanúgy a halál a
vőlegénye, ahogy Hamletnek a halál a meny-
asszonya. Hogy pontosan ki és milyen ez a nő,
nagyon sokban függ attól is, hogy ki játssza. 

– Mit jelent ma az idealizmus, és mi számít
tettnek? 

– Nem hiszem, hogy van ma egy éles
törés a valós tett lehetősége és az idealiz-
mus közt.  Olyan világban élünk, amiből ki-
vesztek a nagy ideálok és a nagy tettek. A
különböző korokban különböző okokból, és
különböző, egyházi vagy társadalmi kon-
junktúrából fakadó hatások következtében
zárolt normák olyannyira kinyíltak, hogy
ma akár össze is keveredhet az idealizmus
a tettel. A még 30 évvel ezelőtt is jelen lévő
önmegfogalmazási vágy tétje és minősége
is elkopott mára, mert bárki bármit megfo-
galmazhat és kijelenthet. Nem tudom, hogy
ezt szabadságnak vagy egyfajta rendetlen
zavarnak nevezhetjük. Eldönti majd az utó-
kor. 

– Öt éve rendezted a Heddát Szegeden. Mi-
lyennek látod öt év után azt az előadást, és
miben lesz ez más? 

– Ennek az előadásnak a korábbihoz ké-
pest mások a belső ritmusai, máshol vannak
a színházi megfogalmazásban a hangsúlyai.
A felvetett kérdések és a megközelítésmód
hasonló, de ez egy olyan történet, amelyben
a játszók határozzák meg az előadás milyen-
ségét. Ezt a drámát csak valóban vallomásos
módon, önmagunkból lehet összeállítani.
Ezzel a hét emberrel végigéljük, végigele-
mezzük az ibseni szereplők történetét, majd
olyanná formáljuk a szereplőket, amilyeneket
konkrétan ezek a színészek tudnak felépíteni
önmagukból. Ezt nem lehet megrendezni,
csak egyfajta partneri viszonyban színre állí-
tani. 

„Ezt nem lehet megrendezni, csak vallomásos partneri viszonyban színre állítani”
Interjú Keresztes Attila rendezővel a Hedda Gabler kapcsán

Csóka Szilárd-Zsolt 
festészeti kiállítása

Kósa András László

Szabó Réka

Fotó: Rab Zoltán



A NYITNIKÉK – Magyar Antistigma
Kezdeményezés szakemberekből, civil szer-
vezetekből és magánszemélyekből álló cso-
portja a tagok javaslatai alapján évente ad ki
Antistigma díjat. Az elismerést olyan alko-
tók, közéleti emberek, szakemberek és sors-
társ segítők nyerhetik el, akik a nyilvánosság
előtt korrekten és meggyőzőerővel lépnek fel
a mentális problémával küzdők kirekesztése,
diszkriminációja ellen. Az utóbbi években ör-
vendetesen megszaporodtak a díjra érdemes
alkotások, ezért idén is több díjat ítéltek oda
– áll a kezdeményezés lapunkhoz eljuttatott
közleményében.

Amint arról tudósítanak, az idén Anti-
stigma díjat kapott Enyedi Ildikó rendező a
Testről és lélekről című film megalkotásáért,
valamint Borbély Alexandra színművész a
filmben nyújtott alakításáért; Oravecz Li-
zanka és a korábban már díjazott Orosz Ildikó
a Lizanka. Egy autista lány története a bezárt-
ságtól a teljes élet felé című könyvért, vala-
mint Marjai Kamilla és dr. Nagy István
Miklós a Drogosokat gyógyít a science fic-
tion című cikkért. 

A Testről és lélekről című, Enyedi Ildikó
által rendezett (és az idei marosvásárhelyi
Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivá-
lon is bemutatott) film Borbély Alexandra
csodálatos színészi alakításával elnyerte a
Berlini Filmfesztivál fődíját, az Arany Med-
vét, fődíjat kapott Sydney-ben, közönségdíjat
Palicson. A film főszereplője varázslatosan
mutatja meg a mássággal élő emberek lelke
mélyén szunnyadó különleges és érintetlen
csodákat. A filmben kinyíló rejtett és rejtel-
mes mélységek mindnyájunk lelkét felmele-
gítették, és számomra megidézik a segítő
kapcsolatok különleges pillanatait is. A men-
tális problémákkal élők gyakran hordoznak
olyan törékeny tudást, különleges szemléletet
és mélységet, amellyel adni tudnak mások-
nak. A megkülönbözetés és a megbélyegzés
összetörheti az érzékeny és fogékony embe-
reket, amely mindnyájunknak veszteséget je-
lenthet – mondta dr. Harangozó Judit, az
Antistigma Program vezetője.

Oravecz Lizanka – Orosz Ildikó: Lizanka.
Egy autista lány története a bezártságtól a tel-
jes élet felé. A már korábban is díjazott Orosz
Ildikó újságíró most Oravecz Lizankával, az
autista programozó hölggyel készített egy
élettörténeti könyvet. – Korábban súlyos
pszichiátriai problémákkal kezelték, az egyik
orvosa azt jósolta neki, hogy „a diliházban
fog megrohadni”. Ám képességeinek és kor-
látainak feltérképezésével, kitartó önismereti
munkával sikerült megtalálnia a helyét a vi-
lágban. Megrendítő őszinteséggel beszél saját
botlásairól, a magyar pszichiátriai ellátórend-
szerről és az autizmusról – ahogyan ő látja –
mondta alanyáról és könyvéről a szerző.

A Drogosokat gyógyít a science fiction
című cikk szerzője, Marjai Kamilla pszicho-
pedagógus, addiktológiai konzultáns, szín-
házi szaknevelő dr. Nagy István Miklóssal, a
Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztá-
lyának pszichiáterével készített interjút. Az
addiktológus-pszichiáter 2016-ban tartott
szakmai előadást arról, hogy a science fiction
irodalmak hogyan kapnak szerepet a kliensek
felépülésében, mit ad hozzá egy sci-fi olvas-
mány a terápiához. A science fiction irodal-
mak használatával megvalósuló biblioterápia
segíti az azonosulást, a valós helyzetek újra-
gondolását, meglévő nehézségek leleplezé-
sét. A science fiction megengedi a
fantáziálást – drogok nélkül is. 

Az Antistigma Kezdeményezés munkatár-
sai és aktivistái folyamatosan figyelemmel
kísérik a médiában megjelenő mentális prob-
lémákról szóló híradásokat és más eseménye-
ket. A kezdeményezéshez kapcsolódó
szakemberek és civilek elengedhetetlennek
tartják a mentális problémával élő emberek
stigmatizációja és társadalmi kirekesztése el-
leni közös fellépést egy olyan országban,
ahol a mentális zavarok és az öngyilkosság
gyakorisága kiemelkedően magas. A díjat át-
adók célja a pozitív példák kiemelése, és az
alkotók ösztönzése arra, hogy figyeljenek a
fenti szempontokra.

A NYITNIKÉK – Magyar Antistigma
Kezdeményezés ezúton szeretné megkö-

szönni a díjazottak segítségét a megbélyegzés
és kirekesztés elleni küzdelemben.

A díj ünnepélyes átadására a XX. Közös-
ségi Pszichiátriai és Addiktológiai Konferen-
cián került sor november 21-én.

Az Antistigma díjat eddig a következők
kapták – 2011: Hulej Emese Aki beteg, nem
bűnös című cikkéért, ami a Nők Lapja heti-
lapban jelent meg, olyan időszakban, amikor
nagyon gyakran kriminalizálták a mentális
problémával élőket. 2012: Nagy Zsuzsa a Li-
teratura Medicina Kiadónál több év óta vég-
zett munkájáért, ismeretterjesztő, stigma-
ellenes írásaiért. Ugyanekkor megosztva
kapta a díjat Nagy Ildikó Aranyketrec – itt
nem betegek, hanem emberek vannak című,
a vaol.hu-n megjelent írásáért. 

2013: Babarczy Eszter a life-style. hu-n
megjelent Bipoláris depresszió: trend vagy
átok? című írásáért, amelyben – miközben
ismert emberek pszichiátriai problémáiról ír
– őszintén vall saját bipoláris depressziójá-
ról is.

2014: Munk Veronika a 2013-ban az
index.hu-n megjelent interjúsorozatért,
amelynek szereplői szkizofréniával, bipoláris
zavarral, borderline és pánikbetegséggel élő
emberek. Az empatikus hangvételű interjúk-
ból megismerhettük az interjúalanyok sorsát,
problémáit, azt, hogyan küzdenek meg nehéz
állapotukkal.

2015: A díjat megosztva nyerte el Zelei
Béla a Lélekháló honlap létrehozásáért,
Orosz Ildikó pedig a következő írásaiért: Le-
képezi az elnyomást – Interjú Pléh Csabával
a hisztériáról (Magyar Narancs, 2014/11.),
valamint Jobb egy dühös barát, mint egy ha-
lott – Interjú dr. Balázs Judit gyermek- és if-
júságpszichiáterrel az öngyilkosság
megelőzéséről (Magyar Narancs, 2014/5.).

2016: Gaál Ilona a Magyar Narancs
2015/15. 2015.04.09-i számában megjelent
Amikor nincs magyarázat című cikke alapján
az Írott sajtómegjelenések kategóriában ka-
pott díjat. Az Online sajtómegjelenések kate-
góriában Horváth Bence a Germanwings-
tragédiával foglalkozó, a 444-ben publikált A
depresszió nem vezet gyilkossághoz című
cikkéért. Ezenkívül a Televíziós műsorok ka-
tegóriában díjat kapott Jakupcsek Gabriella
műsorvezető. A Ridikül című, számos nézőt

elérő magazinműsor Őszintén a depresszióról
című adásában (Ridikül – Duna TV – 2015.
szeptember 9.) celebek tárták nyíltan ország-
világ elé nehéz élethelyzetüket és egykori
depressziójukat. Szintén díjat kapott az adás
szerkesztője, Novák Maya. Életműdíjban ré-
szesült Rigó Mária, aki a NYITNIKÉK Ma-
gyar Antistigma Kezdeményezés honlapját és
a levelezőlistát működtette éveken át tartó
önzetlen munkájával. 

2017-ben több kategóriában is adtak ki
díjat. Életműdíjat kapott Mérey Zsolt a pszi-
chotikus problémákkal élők gyógyításában
forradalmi változást jelentő, önsegítő alapú
Hanghalló módszer magyarországi bevezeté-
séért és a Hanghalló Mozgalom megalapítá-
sáért. Mizsur András dr. Petke Zsolt
addiktológus-pszichiáterrel készített riportot,
amelyben a riportalany saját mentális sérülé-
kenységéről és problémáiról beszél, feltárva,
hogy az ezekkel való megküzdés hogyan se-
gíti a szakmai munkájának hatékonyságát is.
A NYITNIKÉK Magyar Antistigma Kezde-
ményezés aktivistái köszönetüket fejezik ki
az interjúalanynak is bátor és okos kiállásá-
ért, amely hozzájárul a pszichiátriai segítő
munka megújulásához is. Oravetz Dániel és
Kulcsár Teodóra könyvükben a pszichózissal
való megküzdés és a felépülés személyes út-
járól számolnak be, reményt és útmutatót is
adva az érdekelteknek. Kneszl Beáta Carmen
a szakemberek és laikusok számára is érthető,
izgalmas regényét saját élményekre alapozta,
és ezzel nagy médiavisszhangot keltett. Idén-
től szakembereket is jelölnek Antistigma
díjra. Dr. Petke Zsolt mellett dr. Bánfalvi At-
tila, a Debreceni Egyetem tanára is kiérde-
melte az elismerést kiemelkedő, új
szemléletet adó oktatási teljesítményéért.
(Knb.)

A blues története a kezdetektől
napjainkig címmel csaknem hat-
száz oldalas, fotókkal gazdagon il-
lusztrált kötet jelent meg a Kossuth
Kiadónál. A szerző, Kovács József,
rajongóból vált blues-szakértővé.

– Több mint hat évig dolgoztam
a könyvön, munkámra támaszkod-
tam a Poptarisznya internetes rádió-
ban hetente csütörtökönként
jelentkező műsoromban, a Blues-
megállóban is. Korábban nem volt
szakmai kapcsolatom a blues-zal,
csak zenekedvelő és lemezgyűjtő
voltam, és a nyolcvanas évektől,
amikor Magyarországon igazán in-
tenzív lett a bluesélet, rendszeresen
jártam a koncertekre – mondta Ko-
vács József az MTI-nek.

Mint felidézte, 2008-ban a New
York-i Greenwich Village-ben ra-
jongóként hallott blueskoncert volt
rá olyan elemi hatással, hogy úgy
döntött, hazatérve a blueszal fog
foglalkozni. Megalakította a Blues
Night Long elnevezésű formációt,
amelyben azóta is basszusgitározik,
és beleásta magát a blues történe-
tébe, a műfaj a szenvedélyévé vált.

A könyv a blues fejlődési szaka-
szait történelmi, gazdasági és kultu-
rális környezetben mutatja be az
Afrikából behurcolt néger rabszol-
gák Amerikába érkezésétől egészen
napjainkig, a hazai bluesélet ismer-
tetéséig. A kötet átfogó képet ad a
blues stílusairól, ismerteti a legje-
lentősebb blueselőadók életútját,
legjobb lemezfelvételeit.

– Nemes Nagy Péter, a műfaj
egyik legjobb magyarországi isme-
rője írt egy nagyszerű könyvet A
blues nyomában címmel. Ez 2000-
ben jelent meg, és komoly inspirá-

ciót jelentett számomra – jegyezte
meg a szerző, aki közgazdászként
dolgozott az elmúlt évtizedekben.

A blues és a dzsessz története
ugyanoda vezethető vissza, Afriká-
ból behurcolt rabszolgák hozták
magukkal a zenét. Mint Kovács Jó-
zsef kifejtette, a blues Amerika déli
rabszolgatartó államaiban, Missis-
sippiben, Alabamában és Floridá-
ban alakult ki, míg a dzsessz
Louisianához, New Orleanshez kö-
tődik.

– A 20. század húszas éveiben
voltak az első lemezfelvételek, és
kezdetben sok blueslemezen
dzsesszzenészek adták a kíséretet,
Louis Armstrong is ilyen számok-
ban volt hallható először. Ekkor jött
létre a blues és a dzsessz szimbió-
zisa, a találkozás mindkét stílust
nagyban gazdagította. A blueszene
napjainkban is tartó fényes pályája
akkor kezdődött, amikor a fekete
vaudeville-énekes és táncos, Mamie
Smith 1920-ban elkészítette Crazy
Blues című korongját. A blues ér-
zelmi világa, kifejezőképessége,
amiről leginkább felismerhető.
Zenei szerkezete repetitív, szövegé-
ben legtöbbször kérdés-felelet fel-
építésű. Ritmikailag lehet nyolc,
tizenkét vagy tizenhat ütemes, de
ma már a blues sok más műfajjal
keveredik, legújabban a rappel, a
hiphoppal is – fejtette ki Kovács 
József.

A szerző a könyvben több száz
bluesdalt ajánl meghallgatásra az
olvasónak. Arra a felvetésre, hogy
melyiket tekinti a blues három leg-
fontosabb felvételének, az említett
Crazy Blues mellett Muddy Waters
1948-as lemezét, az I Can’t Be Sa-

tisfied-ot említette másodikként. –
Waters zenéje óriási hatást gyako-
rolt a hatvanas években a brit zenei
életre, annak stílusára, a fehér blues
kialakulására, ez a dal ihlette a Rol-
ling Stones Satisfactionét. Amikor
az ötvenes évek végén Waters fellé-
pett Angliában, a nézők között ott
voltak a fiatal rock- és blueszené-
szek, akikből később világsztárok
lettek.

Kovács József a harmadik mér-
földkőnek az 1965-ös newporti
fesztivált említette, ekkor váltott
akusztikusról elektromos gitárra
Bob Dylan, akit a feketékből és fe-
hérekből vegyesen álló Paul Butter-
field Blues Band kísért. – Dylan
addig a folk és a country sztárja
volt, elektromos gitárjával akkor új
korszakot nyitott a blues történeté-
ben is.

A könyv végén harmincoldalas
áttekintés olvasható a blues ma-
gyarországi történetéről. A szerző
Radics Bélát nevezi meg az első
magyar blueselőadónak; a gitáros
Jimi Hendrix, a Led Zeppelin és
más angolszász bluesrock előadók
számait játszotta először a magyar
közönség előtt. – Vas Zoltán már a
hetvenes évektől akusztikus bluest
játszott, de nem lehetett lemeze. Az
1978-ban indult Hobo Blues Band
sikerrel tudta magyarul előadni a
bluest és széles körben befogadha-
tóvá tenni. A nyolcvanas-kilencve-
nes években a Palermo Boogie
Gang Fekete Jenővel volt nemzet-
közi mércével is nagyon komoly
formáció, de napjainkban is számos
kiváló csapat működik, köztük Fe-
renczi György és a Rackajam –
mondta végül Kovács József.
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NYITNIKÉK 
Magyar Antistigma Díj 2017

Radics Béla



ADÁSVÉTEL

ELADÓK 8-11 kg közötti pulykák, 9
lej/kg. Érdeklődni 8–16 óra között a
0265/331-016 és a 0730-713-205-ös
telefonszámon. (60626-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0757-626-
019. (5067)

ELADÓK szép új férfi és női eredeti
szőrmesapkák. Tel. 0265/222-841,
0744-657-424. (5322-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(4942)

VÁLLALOK lépcsőházfestést. Tel.
0746-854-850. (5234)

VÁLLALUNK kisebb tetőjavítást
cserépből, festést, vakolást, glettolást,
készítünk lefolyót, csatornát.
Komolyságot ajánlunk és várunk. Tel.
00751-471-965. (5324)

ELHALÁLOZÁS

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
anyós, nagymama, 

özv. SZŐCS ESZTER 
életének 92. évében csendesen
elhunyt. Temetése november
26-án 13 órakor lesz az erdőcsi-
nádi temetőben, református
szertartás szerint. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csen-
des! 

A gyászoló család. (5320-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
BALOGH ÁRPÁD 

71 évesen, házasságának 50.
évében eltávozott szerettei kö-
réből Magyarországon, Duna-
keszin. 
Emlékét örökké őrizzük: fele-
sége, lánya, fia, három unokája.
(sz.-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett rokon és jó
barát, 

ISZLAI MÁRTON 
Marci bácsi 

életének 78. évében eltávozott
szerettei köréből. Utolsó útjára
november 25-én, szombaton 12
órakor kísérjük a református te-
metőben. 
Nyugalma legyen csendes!
(sz.-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük ki
a hozzátartozóknak ISZLAI
MÁRTON lakótársunk elhunyta
alkalmából. Nyugodjon békében!
A Csukás utca 7. sz. alatti
tömbház lakói. (5324)
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A hirdetési rovatban megjelent 

közlemények, reklámok 
tartalmáért 

a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű
ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás, temet-
kezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
A TIM-KO PÉKSÉG alkalmaz ELADÓKAT kenyérüzletbe (1500
lej) és BETEGNYUGDÍJASOKAT (3-as fokozat) különböző mun-
kákra (800 lej). Jelentkezni személyesen, önéletrajzzal a Bodoni utca
85. szám alatt. (19560-I)
A PC HOUSE MUNKATÁRSAKAT ALKALMAZ. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, jelentkezz most!
Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jövedelem. Az önéletrajzokat
kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre elküldeni, vagy szemé-
lyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdek-
lődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓT ALKALMAZ áru előkészí-
tésére és csomagolására. Amit kínálunk: biztos és kiemelkedő jöve-
delem. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a jobs@multiplan.ro címre
elküldeni vagy személyesen a cég székhelyére, a Maros utca 17. szám
alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (sz.-I) 
A PC HOUSE MUNKATÁRSAT KERES ELŐKÖNYVELŐI
MUNKAKÖRBE. Az önéletrajzokat kérjük e-mailben a 
jobs@multiplan.ro címre elküldeni vagy személyesen a cég székhe-
lyére, a Maros utca 17. szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-
as telefonszámon. (sz.-I) 
Az ELECTROMUREŞ RT. alkalmaz tapasztalattal rendelkező
SZERSZÁMLAKATOST; műanyagfeldolgozásban, -fröccsöntésben
és fémbevonásban TAPASZTALT MUNKÁSOKAT; számvezérlésű
marógépre gyakorlott vagy tanuló CNC-GÉP-KEZELŐT; gyakorlott
MINŐSÉGELLENŐRT a fröccsöntött darabok (gyártási folyamatban
levő és végtermékek) ellenőrzésére. Az önéletrajzokat a cég székhe-
lyén, Marosvásárhelyen, a Călăraşilor utca 112-114. szám alatt lehet
benyújtani, érdeklődni a 0744-390-767-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Eladó ingatlan Nyárádszeredában!
A  malomként ismert, 3000 nm 

területű udvaron 500 nm felületű 
épületek, kisebb-nagyobb 

átalakítással, ipari célú tevékenységre
alkalmasak, jelen felépítésben. 

Építkezési céllal, két főútra nyíló 
bejárati lehetősége előnyt jelent 

felosztásnál kisebb családi házak 
számára. Érdeklődni 

a 0745-658-585-ös telefonszámon. 

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.

ŞTEFANIA JÓS és JAVASASSZONY Marosvásár-
helyen tartózkodik. A legtöbb sikeresen megoldott ügye
van, az egyedüli, akit az egyház is  elismer. Segíteni tud a
problémák megoldásában: szétvált párokat összebékít,
jólétet visz a házhoz és a vállalkozásba, feloldja a kötést,
átkot, megszabadít a depressziótól, a csontfájdalmaktól,
a fejfájástól, a stressztől, az alkoholizmustól, az impoten-
ciától, a szerencsejáték-szenvedélytől, összehozza a
szerelmeseket, segít vizsgák esetén stb.
Köszönetnyilvánítások:
Ioana Régenből hálás Ştefania asszonynak, mert férje
visszatért hozzá; Ismeretlen köszönetét fejezi ki, mert a
segítségével megszabadult a csődtől és az alkoholizmus-
tól; Enikő hálás, mert levette róla a rontást, ami miatt 40 éves koráig nem tudott férjhez
menni; Mária Marosszentkirályról köszöni, hogy fiát kigyógyította az epilepsziából és a
tébécéből; András hálás Ştefania asszonynak, mert a  felesége visszatért hozzá. 
Hívja Ştefania asszonyt a 0743-854-205 és a 0733-044-424-es telefonszámon.
100% garancia.
(Fizetett hirdetés: 4953)

Szomorúan emlékezünk a drága
édesapára, férjre, apósra, nagyta-
tára és dédnagyapára, BOGDÁN
ISTVÁNRA halálának 5. évforduló-
ján. Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Felesége, Rózsika, lányai: Marika
és Dódi, veje, Hugó, unokái: Tibor,
Karcsi, Izabella, Attila, dédunokái:
Emese és Noémi. (5198-I)

A mennyei kapun belépők életvonala nem törik meg, mert az
Isten betölti a tért s időt harmóniával, igaz érdemmel és meg-
nyugvással a belépő és szerettei számára egyaránt.
Aki templommá tudta varázsolni szívét-lelkét szelíden,
nemes termékenységgel, immár öt éve teszi ezt az égi haza
lakójaként is.

NAGY ÁGNES tanárnőre
(1951-2012)

emlékeznek és emlékeztetnek szerettei november 26-án.
Kölcsönkaptuk Őt a Teremtőtől, vissza kellett adnunk Néki,
de hálát adunk Istennek, hogy nálunk, velünk és bennünk
van Mindörökre a meglódult időben, amely legyőzi a felejtést.
(5220)

Gyászol az ég, ha nincs fénylő csillaga,
gyászol a szív, ha a remény elhagyja.
Reményünk csillagát fedi a sírhalom, s
emlékét őrzi a családi fájdalom. Tíz
éve, hogy rászállt szívünkre a bánat,
nincs semmi, ami ennél jobban fájhat.
Múlnak az évek, te nem vagy már ve-
lünk, de tovább élsz szívünkben, soha
el nem feledünk. Hirtelen halállal távoz-
tál el tőlünk, örökké fájni fog, amíg
csak élünk. Némán megállunk a sírod
mellett, könnyes szemmel áldjuk emlékedet. 
A búcsú nélküli elválás fájdalmával emlékezünk november
25-én NAGY JÓZSEFRE halálának 10. évfordulóján.
Áldott, szép emlékét őrzi szerető lánya, Imola és unokája,

Baba. Nyugodj békében, drága kicsi tatám! (sz.)
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