
A Maros Megyei Múzeum, a Kós Károly Akadémia és Novák
Csaba Zoltán szenátori irodájának szervezésében december
19-én, csütörtökön 17 órától a Kultúrpalota előcsarnokában
nyílt fotókiállítás Közelmúltból történelmi esemény. 30 éves ’89
címmel. 

A rendezvényen beszédet mondott Soós Zoltán, a Maros Megyei Mú-
zeum igazgatója, a marosvásárhelyi magyarság polgármesterjelöltje,
Novák Csaba Zoltán szenátor, Sárándi Tamás muzeológus, Szőcs Edgár,
az erdélyi virtuális fotótár létrehozója és Vajda György újságíró, akiknek
a fotóiból állították össze a Kultúrpalota előcsarnokában látható képe-
ket.

Törvénytervezet-
csomagot iktatott
az RMDSZ
Nagycsaládosoknak kedvez a csütör-
tökön iktatott törvénytervezet-csomag,
amelyet Csép Éva Andrea, az RMDSZ
Maros megyei parlamenti képviselője,
a képviselőház munkaügyi és szociá-
lis szakbizottságának titkára dolgozott
ki.

____________2.
Már a dráma 
sem mostoha
December 14-én a marosvásárhelyi
vár Mészárosok bástyájában, a Yorick
Stúdió székhelyén zajlott le a Látó fo-
lyóirat idei nívódíjainak átadó ünnep-
sége.

____________4.
Móricz-mesék 
felnőtteknek
Nagy sikerrel mutatták be de-
cember elején a Zsiga és a nők című
előadást a marosvásárhelyi Spectrum
Színházban. 

____________5.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Mózes Edith

Fotó: Nagy Tibor

Előfizetőink 
figyelmébe!

Az ünnepek miatt 
decemberben kevesebb

a munkanap,
ne feledjék időben

megújítani 
az előfizetést! 

Telefon: 0742-828-647. 

Közelmúltból történelem – 30 éve történt

A kezdeti eufóriától 
a véres márciusig

Hirdetési irodánk 
ünnepi nyitvatartása:

Nyitva: december 23-án, hét-
főn 8-15 óra között

Zárva: december 24-én, ked-
den, december 25-én, szerdán,
december 26-án, csütörtökön

Nyitva: december 27-én, 
pénteken 8-14 óra között

Zárva: december 28-án,
szombaton

Nyitva: december 29-én, 
vasárnap 10.30-14.30 óra kö-
zött,  és december 30-án, hétfőn
8-14 óra között

Zárva: december 31-én, 
kedden, január 1-jén, szerdán,
január 2-án, csütörtökön

Nyitva: január 3-án, pén-
teken 8-14 óra között

Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon.
Békés ünnepet 

és boldog új évet!

Pro Urbe díjakat adtak át Szovátán
Csütörtökön Szováta önkormányzata
Pro Urbe kitüntetéssel tisztelgett a
város közéleti és kulturális életének két
kiemelkedő személyisége előtt. 

A város képviselő-testülete által javasolt díjat
Fülöp Judit, az Intermezzo kamarakórus veze-
tője és karnagya, a Bernády Közművelődési
Egylet alelnöke vehette át a kórusmuzsika nép-
szerűsítéséért, az Intermezzo élén elért nagy-
szerű eredményeiért, valamint azért, mert a
Szovátai Tavaszi Kórusfesztivállal hagyományt
teremtett, és a város jó hírnevét a Kárpát-me-
dencében öregbítette. 

A Pro Urbe díj másik kitüntetettje Kovács
Ibolya Katalin, a Szarkafészek színtársulat ala-
pítója és vezetője, aki több évtizedes színház-
szervező munkájával, az általa szervezett
sikeres előadásokkal, valamint fáradhatatlan kö-

zösségépítő tevékenységével érdemelte ki a
díjat, a közösség elismerését és tiszteletét. 

A két kitüntetett a csütörtöki évzáró ünnepi
tanácsülés keretében vehette át a város polgár-
mesterétől a címmel járó díszoklevelet, érmét és
a város monográfiáját. 

– Egy élhető, fejlődő és folyamatosan virágzó
városban minden ágazat létezése és működése
egyformán fontos: a gazdaságé, az iparé, az
egészségügyé, az oktatásé és ugyanúgy a kul-
túráé, amely napfény a szürke hétköznapokban
– mondta ünnepi beszédében Fülöp László pol-
gármester. Az eseményt Cuzic Bianca zongora-
játéka, Szász Teréz és Király Ágnes szavalatai,
valamint az Intermezzo kamarakórus éneklése
színesítette.

Fülöp Judit úgy véli, három irányban kell
megköszönnie az elismerést. Egyrészt azoknak,
akik ezt a díjat létrehozták és átadták, másrészt
elődeinek, akiktől megtanulta, hogy a közössé-

gért tenni kell, lokálpatriótának kell lenni, és ha
pedagógusi pályára léptél, népnevelőnek kell
lenned. Ugyanakkor köszönettel tartozik mind-
azoknak a munkatársaknak, akikkel negyven
éven át építette a kultúrát Szovátán, kezdve
Mester Zoltánnal, folytatva az Intermezzo kó-
russal, amely mellett nem csak szakmailag tu-
dott fejlődni. Kodály szerint a kultúra nemcsak
átöröklődik, hanem azt tanulni és tanítani is kell,
és pedagógusként ez irányban is próbált többet
tenni, mint ami egy pedagógusnak kötelező. Ez
az elismerés a pályája csúcsa, a városban kifej-
tett négyévtizednyi munka elismerése. Min-
denki ismerte a munkáját, és természetesnek is
vette, most viszont értékelték is. Úgy érzi, szak-
mai életének a koronáját tették fel ezzel, így bol-
dog és nyugodt nyugdíjas éveket élhet ezután.
A munkát azonban folytatni szeretné azokkal,

Gligor Róbert László

(Folytatás a 2. oldalon)



Ma TAMÁS, 
holnap ZÉNÓ napja.
ZÉNÓ: a görög Zénón név
latin változatából származik, a
Zenóbiosz, Zenodótosz nevek
rövidülése, jelentése: Zeusztól
származó.
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A kezdeti eufóriától a véres márciusig

Karácsonyi 
sorsolás

Családias és ünnepi hangulatban, a Mennyből az angyal
eléneklése után sor került a Népújság által felajánlott havi
nyeremények kisorsolására a Bernády Házban, negyven-
négy olvasónk jelenlétében. 

A Hűséges előfizető nyereményjátékra Marosvásárhely-
ről 305 levél érkezett, vidékről 52. A két vidéki nyertes: Já-
nosi Sándor (Marosszentgyörgy, Iskola u.) és Kománcsik
Mihály (Jobbágyfalva). 

Marosvásárhelyi nyerteseink: Benedek Ilona, Pantea Ro-
land, Jakab László – ők boldogan vették át a helyszínen
nyereményüket –, és Boér Lóránt Csaba (Kós Ferenc u.). 

A 100 lej értékű Hűségtombola díj nyertese Stupeczky
József Csillag utcai előfizetőnk. 

Három résztvevő – Sándor Rozália, Román Anna és Gáll
Rozália – karácsonyi ajándékban részesült.  

A nyeremények átvehetők hétfőn és pénteken 8–14 óra
között a szerkesztőségben, az 57-es irodában, telefon:
0742-828-647. (B. E.)

akik kitartottak mellette, és a kórussal, amely nemcsak
a csütörtöki ünnepélyes pillanatokban volt mellette,
hanem ezt követően a katolikus templomban Jöjj el,
Emmánuel címmel adventi hangversenyt adott elő –
mondta el lapunknak a kitüntetett.

Kovács Ibolya Katalin marosvásárhelyi születésű,
de az egyetem elvégzése után Szovátát választotta, és
harmincöt éven át ott dolgozott magyar és francia sza-
kos tanárként, megszerette a várost, annak lakói is őt,
így életét és munkáját Szovátának szentelte. A kitün-
tetést természetesen örömmel fogadta, hiszen ezzel
negyven év munkáját köszönte meg a város, ugyanis
kihelyezése után átvette a szovátai kultúregyüttest, és
azóta megszakítás nélkül volt színjátszó vagy szava-
lócsoportja.

A Pro Urbe díjat Szováta önkormányzata azon sze-
mélyek elismerése és kitüntetése céljával alapította,
akik sport, kultúra, szociális vagy bármilyen más kö-
zösségszervező tevékenységükkel szebbé, jobbá, gaz-
dagabbá teszik a város életét. A kitüntetettek
személyéről az önkormányzati képviselők döntenek.
Az elmúlt évek során a díjban részesült Szováta két
magyarországi testvértelepülésének polgármestere,
nemzetközi segélyszervezetek munkatársai, valamint
a város közösségi életéért folyamatosan és kimagasló
eredménnyel dolgozó szakemberei. Utoljára 2014-ben
ítélték oda ezt a díjat, akkor Mester Zoltán, a helyi
Bernády Közművelődési Egylet elnöke, valamint Lo-
kodi Edit Emőke, a Maros Megyei Tanács volt elnöke
vehette át. 

21., szombat
A Nap kel 

8 óra 3 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 38 perckor. 
Az év 355. napja, 
hátravan 10 nap.

Pro Urbe díjakat 
adtak át Szovátán

A szónokok felidézték az 1989-es eseményeket, a halá-
los áldozatokat is követelő decemberi napokat, és ismer-
tették a képanyagot. Beszéltek arról, hogy az 1989-es
forradalom eufóriája hamar szétfoszlott, a háttérből újra
felszították az etnikai ellentéteket. Marosvásárhelyen
kulcskérdéssé vált az oktatás és közélet, ami a Bolyai is-
kola és az orvosi egyetem szétválasztása körüli vitában
csúcsosodott ki. Amit a magyarok jogos követelésnek te-
kintettek, azt a románok túlzásnak neveztek. Bár 1990. ja-
nuár 18-án a Nemzetmegmentési Front határozata
értelmében szétválasztották volna mind a Bolyai, mind a
Papiu nemzetiségi osztályait, ezt nem fogadták el, és feb-
ruárra tiltakozások követték egymást mindkét fél részéről,

ami a február 10-i könyves-gyertyás néma tüntetésben te-
tőzött. Ezen százezer magyar ember vett részt, magyar is-
kolát, magyar szót követelve.

Közben, válaszként az RMDSZ megalakulására, feb-
ruárban létrehozták a Vatra Româneascăt, majd követ-
keztek a véres márciusi események, amelynek
következményei évtizedekre visszavetették Marosvásár-
hely fejlődését. 

Az események felidézése után 17.30-tól a Madisz meg-
alakulásának 30. évfordulója kapcsán a kisteremben kerek-
asztal-beszélgetésre került sor, amelyen részt vettek az ala-
pító tagok. Moderátor Novák Csaba Zoltán történész, sze-
nátor volt. Bemutatták a Madisz egykori székháza
homlokzatára helyezendő emléktáblát, kiállították az ala-
kulással kapcsolatos iratokat és dokumentumokat. 

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Gálfalvi Ágnes, Novák Csaba Zoltán, Ábrám Zoltán, Vajda György

Törvénytervezet-csomagot iktatott az RMDSZ
Prioritás a többgyerekes 

családok támogatása 
Nagycsaládosoknak kedvez a csü-
törtökön iktatott törvénytervezet-
csomag, amelyet Csép Éva Andrea,
az RMDSZ Maros megyei parla-
menti képviselője, a képviselőház
munkaügyi és szociális szakbi-
zottságának titkára dolgozott ki,
és amely több téren hivatott tá-
mogatni a gyerekeiket nevelő szü-
lőket. 

Csép Éva Andrea hangsúlyozta, a csa-
ládok támogatására kiemelt hangsúlyt
fektet az RMDSZ, hiszen fontos, hogy
ösztönözzék a fiatal családokat, hogy
merjenek itthon maradni és minél több
gyereket vállalni. Fontos, hogy különféle
juttatásokkal könnyítsék a családok min-
dennapjait, támogassák őket a gyerekne-
velésben.

A törvénytervezet-csomag egyik új-
donsága, hogy a már használatban lévő
élelmiszer-, kulturális, ajándék- és vaká-
ciós értékjegyek mellé bevezetné az új-
szülöttkelengye- és a junior
értékjegyeket, és ezáltal lehetőséget te-
remtene a munkaadóknak, hogy újabb
utalványokat biztosítsanak alkalmazotta-
iknak. 

Csép Éva Andrea elmondta, az 1500
lejben maximalizált újszülöttkelengye-
értékjegyet egy gyermek után egyszeri
alkalommal kaphatná meg a család, és a

juttatás kizárólag babaápolási és ruházati
cikkek vásárlására lenne fordítható. A ju-
nior értékjegy összege nem haladhatná
meg a havi 250, illetve alkalmanként a
700 lejt, amit a gyermekek oktatására, a
különórákkal járó költségek fedezésére,
táboroztatásra, tankönyv- és tanszervá-
sárlásra stb. fordíthatnának a szülők. Ma-
napság a legtöbb gyerek számos
különórára és más iskolán kívüli tevé-
kenységekre jár, sportolni, táncolni, ami-
nek költsége terhet jelentene a családnak,
így segítség lenne a szülőknek, amennyi-
ben adott lenne a törvényes lehetőség
ezek támogatására. 

A másik újdonság, amit bevezetne a
napokban iktatott törvénytervezet-cso-
mag, az a nagycsaládosoknak, azaz a
három vagy annál több gyereket nevelő
szülőknek jelentene segítséget nagyobb
méretű családi gépkocsi vásárlásában.
A tervezet értelmében legtöbb 35 ezer
lejes állami támogatást adnának azok-
nak a nagy családoknak, amelyek leg-
alább hétszemélyes családi gépkocsit
vásárolnának. A program 2020. július
elsejétől indulna, és legkevesebb há-
romgyermekes családok vehetnék
igénybe. 

Az RMDSZ által kidolgozott tervezet
ugyanakkor megteremtené a törvényes
lehetőséget arra, hogy a szülő egy év le-
forgása alatt legtöbb öt szabadnapot igé-

nyelhessen a munkaadójától, amennyi-
ben a gyermekét orvoshoz kell vinnie.
Jelenleg a törvény egy szabadnapot ír
elő, és a képviselő asszony szerint van-
nak olyan édesanyák, akik számára gon-
dot jelent az, ha orvoshoz kell vinniük a
beteg gyereket, ugyanis a munkaadó sok
esetben nem nézi jó szemmel, ha hiány-
zik az anyuka. 

A csütörtökön iktatott tervezetcsomag
ugyanakkor bevezetné az úgynevezett
nagyszülői gyes lehetőségét, amely szin-
tén sok családnak lenne előnyös. A szö-
vetség által javasolt törvénymódosítás
lehetőséget adna arra, hogy amennyiben
a szülő két évnél hamarabb menne vissza
dolgozni, a nagyszülő élhessen a gyer-
meknevelési szabadság lehetőségével, ha
nem részesül nyugdíjban. Csép Éva And-
rea hozzátette, ebben az esetben a szülő
ugyan elesne attól a havi 650 lejes visz-
szailleszkedési stimulenstől, ami akkor
jár, ha a gyermek 2. születésnapja előtt
legalább két hónappal munkába áll, vi-
szont a módosítás értelmében a nagy-
szülő fogja kapni a gyes ideje alatt járó
támogatást, ami legkevesebb a bruttó mi-
nimálbér 85 százaléka. A képviselő bízik
abban, hogy a törvénytervezet-csomag
támogatásához sikerül partnereket találni
a parlamentben, szerinte van erre hajlan-
dóság, ugyanis egyre több szó esik a csa-
ládpolitika jelentőségéről. 

Menyhárt Borbála



Ne Joó Györgyre, Móricz Zsigmond boldog embe-
rére gondoljon, kedves olvasó. Legutóbb hétfőn este,
december 16-án hallottam, hogy valaki boldog ember-
ként vallott magáról. Ritka manapság ilyesmit hallani.
Mindenki csak azt hajtogatja, milyen nehéz, mennyire
elviselhetetlen az életünk. Bocskay Vince szobrászmű-
vész felvállalta, a szovátai polgármesteri hivatal zsú-
folásig telt dísztermében jelentette ki, hogy úgy érzi,
boldog ember, és reméli, továbbra is „boldogan élhet,
míg meg nem boldogul”. A jelen levő családtagok, ro-
konok, barátok, kollégák, tanítványok, tisztelők soka-
ságában, akik azért gyűltek össze, hogy 70.
születésnapján, díszpolgári kitüntetése alkalmával kö-
szöntsék az ünnepeltet, aligha akadhatott valaki, aki
csodálkozott volna a művész kijelentésén. Tudták, tud-
ják, hogy amit a szobrász – Kusztos Endre távoztával
a helység alkotóinak doyenje – mond, az úgy van,
Bocskay nem beszél a levegőbe, egész eddigi életével,
életművével, emberi tartásával az igazat vallja,
mondja. De miért is ne érezne így, és tenne mindenben
eszerint? Szép családot, szerető, gondoskodó feleséget,
két lányt, hat unokát tudhat maga körül, ott él szülővá-
rosában, ahova mindig is visszavágyott, ott indította el
és teljesítette ki alkotói, művészpedagógusi munkás-
ságát, vált messze földön is ismert, megbecsült 
művésszé. Ott bizonyíthatta nap mint nap, hogy tehet-
ségét nem aprózta fel, azzal a humánus értékeket szol-
gálta, szolgálja, gyarapítja. Hogy közben
emberpróbáló, hosszú évtizedek során számtalan ne-
hézséggel, gonddal kellett neki is megküzdenie? Per-
sze, de az, amit elért, annál fontosabb számára. Akkor
is, ha sok mindenről lemaradt a diktatórikus körülmé-
nyek, a honi magyarságot sújtó hátrányos helyzet és
megpróbáltatások miatt.

A verset, zenét, szép gondolatokat, filmet, jókíván-
ságokat gazdagon ötvöző, érzelemdús ünnepség,
amelyről lapunk is közölt már tudósítást, mindazt fel-
villantotta, ami Bocskay pályáját meghatározta, élet-
művét jellemzi. Mester Zoltán, a szovátai Bernády
Közművelődési Egyesület elnöke, a szobrászt kitün-
tető elismerés egyik fő szorgalmazója, átfogó laudá-
cióban, számos szakmai méltatót idézve követte
végig Bocskay hét évtizedes útját, alkotói, tanári te-

vékenységének közel fél évszázadát. Ragadjuk ki a
dicséret egyik látomásos körmondatát: „Ha köztéri
szobrait egy nagy, hatalmas képzeletbeli kiállítási
csarnokba összegyűjtenénk, azok csendjét és igazsá-
gát a groteszk, terrakotta kisszobrok őriznék, terem-
felügyeletet végezve, függöny előtt – függöny
mögött, befáslizva vagy turbános fejként, Himnuszt
énekelve vagy csillagjósként őrt állva.” Ennyi is ér-
zékelteti az ünnepelt művész szobrászi törekvéseinek
kettősségét: a főleg a pálya első felében született, de
napjainkban is látványosan gyarapodó groteszk
kisplasztikák, valamint a történelmi emlékezetünket
ébren tartó ihletett térszobrok, monumentális alkotá-
sok dualitását. Ezt az esten levetített közel egyórás
film, a Magyar Művészeti Akadémia felkérésére ké-
szített Bocskay Vince-portréfilm, A groteszk fejede-
lem is jól érzékelteti. A Sáfrány József rendezte,
Karácsony Sándor által fényképezett produkció Bocs-
kay visszaemlékezéseit, a szobraihoz fűződő észrevé-
teleit, gondolatait ötvözi felemelő, szép
önvallomássá. Ars poeticaként fogható fel az a másik
kijelentése is, amit Mester Zoltán olvasott föl: „Ed-
digi pályámat töretlennek, gördülékenynek mondha-
tom... Lényegében szándékaim szerint alakult az
életem. Családban és nemzetben gondolkodom, élek
és alkotok. Azok közé tartozom, akik születésük he-
lyén érzik a legjobban magukat”.

Petőfi Sándor, Bernády György, Mikes Kelemen,
Apor Vilmos, Mikó Imre, Patachich Ádám, Bod Péter,
Márton Áron, Szent László, Kálvin János, Deák Far-
kas, Sütő András... Micsoda nemzeti panteon formáló-
dott szerte a Kárpát-medencében Bocskay
műemlékszobrászata nyomán is! Pedig minden ilyen
alkotását fel sem soroltuk. És a hétköznapi kisember
mennyi méltatandó tulajdonsága jelenik meg kisszob-
rain, az emberi gyarlóság mekkora megértéssel, empá-
tiával, esetenként milyen maró iróniával, humorral
megfogalmazott metaforái öltenek testet szellemes
plasztikai ötleteiben, megoldásaiban! Na, meg még
hányra számíthatunk a továbbiakban! Mert hetven év
ide vagy oda, Bocskay ma is fiatalos, ereje teljében
dolgozó alkotó. Ő is tisztában van azzal, hogy a
munka, az alkotás az, ami a leginkább élteti. Éltesse
hát még nagyon sokáig, erőben, egészségben, jókedv-
ben és újabb díjakban, sikerekben!

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND

1415. sz., 2019. december 21.

Nagy Miklós Kund

A Magyar Művészeti Akadémia fotóművészeti díjával kitüntetett Ádám Gyula gyimesi felvétele

„A Szajna partján él a Másik,
Az is én vagyok, én vagyok,
Két életet él két alakban
Egy halott.” 
(Ady Endre: A Szajna partján)

A Szajna partján élt a Másik,
Az is én voltam, én voltam:
Fél éltet éltem két alakban,
Tékozlón, szinte félholtan.

A Szajna partján éltem én is,
Ha mikor éppen én voltam:
Magam lányokra, szép szavakra
Elosztogattam, szétszórtam.

A Szajna partján én is, én is,
Még a nem-én is én voltam:
Mélyemben, mint sötét folyóban
Csak tükröződő fényt hordtam.

A boldog ember

Lázáry René Sándor

Önarckép, visszfény Párisból

Bocskay Vince a szovátai ünnepségen

Maros-Vásárhelyt, 1906 novemberében



December 14-én a marosvásárhelyi vár
Mészárosok bástyájában, a Yorick Stúdió
székhelyén zajlott le a Látó folyóirat idei ní-
vódíjainak átadó ünnepsége. Bár az estszer-
vezők kerülnek mindenféle fesztivizmust, az
elismerések átadása-átvétele, a kitüntetettek
laudálása ünnepi jelleget is kölcsönöz a ren-
dezvénynek, de ennyi kell is, ez az év végi
esemény mégiscsak más, mint a többi. Nem
csak a Látó Irodalmi Játékok egymást sűrűn
követő összejöveteleinek egyike, itt derül ki,
hogy a záruló esztendőben a lapszerkesztők
kiknek az írásait tartják a legjobbnak, legér-
dekesebbnek, legszínvonalasabbnak. Igen, a
szerkesztők testületileg maguk döntenek, ön-
magukat természetesen kizárva a jelöltek so-
rából, noha ők is közölnek az év folyamán,
és nem is akármilyen írásokat. Döntésük
megtisztelő a nyertes szerzők számára, a
Látó-nívódíjnak súlya van, nagyobb, mint
amennyit az elismerés anyagilag jelenthet a
díjazottnak.

Immár 28 alkalommal osztották ki a Látó-
díjakat, 2019-ben is mintegy 1200 oldalnyi
szövegből válogattak a zsűrizők. Újdonságot
is hozott ez az év. Egy magyar származású
kaliforniai üzletember felajánlásának köszön-
hetően létrehozták a róla elnevezett Jacko-
vics-díjat, amivel ezután a lapban közölt
legkiemelkedőbb dráma szerzőjét jutalmaz-
zák ezer dollárral. Talán ez is magyarázza,

miért lett ezúttal a Yorick Stúdió a színhely,
és azt is, hogy az esten miért volt most több
a színházi ember, mint máskor. Bár az utóbbi
észrevétel téves is lehet. Tény viszont, hogy

a bástyaföldszint teljesen betelt, a nézők
szinte körbeülték a díjazottak asztalát. Ami

olyan szempontból szerencsés volt, hogy
hangosítás nem lévén, így inkább hallhatták
az elhangzottakat. A közelség, a derűs, baráti
hangvétel, a laudálók rövid, frappáns és szel-
lemesen humoros beszédei hamar megterem-
tették azt a közvetlen, otthonos hangulatot,
amire az est házigazdái törekedtek.

Nem hűségdíjról van szó, hangsúlyozta

Vida Gábor főszerkesztő, a közölt írások iro-
dalmi értéke, minősége a döntő. A vers kate-
gória győztese Kántor Péter József

Attila-díjas, Babérkoszorú díjjal kitüntetett
költő. A Látó versszerkesztője, Kovács And-
rás Ferenc egy erre az alkalomra írt versével
köszöntötte a 70. életévét pár héttel ezelőtt
töltött jeles budapesti lírikust. A díjazott két
olyan költeményt olvasott föl, amelyeket a
17. századi holland festő, Hendrick Aver-
kamp, illetve Van Gogh képe ihletett. A Ko-
lozsváron született, Budapesten élő író, tanár,
Magyary Ágnes prózaírói érdemeit Vida
Gábor méltatta. A kitüntetett az Adósság
című írásából választott részletet felolvasásra.
A kritika kategória nyertesét, a fiatal kritikus
és esszéíró Kész Orsolyát Demény Péter szer-
kesztő ajánlotta a jelenlevők figyelmébe. A
csíkszeredai tollforgató egy metaszövege fel-
olvasásával illusztrálta, mennyire találóak a
laudáló észrevételei. A debütdíj Tófalvi Zsely-
két illette meg. A marosvásárhelyi prózaírót,
aki már hosszabb ideje budapesti lakos, Vida
Gábor mutatta be a közönségnek, részletezve
a közölt történetek és a szerző alkotói eré-
nyeit. A díjazott A kék ház című írását olvasta
fel. Végül a budapesti költő, Ayhan Gökhan
vehette át a dráma kategória díjaként kiérde-
melt emlékérmet, oklevelet és pénzjutalmat.
Láng Zsolt fogalmazta meg a méltatását, a
Látó szerkesztője a Jackovics-díj létrejöttéről
és létrehozójáról is beszélt. Ayhan Gökhan
megköszönve a díjat, verset olvasott okoste-
lefonjából. 

A 106. Látó Irodalmi Játékokra 2020. ja-
nuár 22-én kerül sor. Akkor majd a szépiro-
dalmi lap eltelt 30 éve lesz terítéken.
(N.M.K.)

Szép karácsonyi ajándékkal lepte meg a
versbarátokat Kovács András Ferenc. Az el-
feledett, majd éppen KAF-nak köszönhe-
tően pár évtizede újra felfedezett, és
különböző lapokban ismét olvasható erdélyi
költő, Lázáry René Sándor (1859 – 1929)

több mint hatszáz verset tartalmazó hagya-
tékából válogatott és tett közzé egy kedvde-
rítő, mutatós kötetet. A posztumusz
kiadvány, a csíkszeredai Bookart Hajdú
Áron tervezte új könyve, Lázáry 1899 és
1919 között született költeményeiből gyűjt
egybe harmincötöt. Az életmű felfedezője,
kutatója, gondozója prelúdiumot írt a válo-
gatáshoz, ebből is tudhatjuk, hogy hosszú
évek óta foglalkoztatja a szövegkorpusz idő-
igényes földolgozása, s e munka folyamata
közelről sem zárult le. Mindenesetre a mos-
tani kötetet hasonló, illetve ennél terjedel-
mesebb újabbak követik majd a jövőben.
Kovács András Ferenc előszavának utolsó
bekezdése ilyen vonatkozásban is előrejel-
zés erre: „Mementóként prelúdiumot próbál-
tam írni egy posztumusz, magányos
verseskönyv elé – viszont ez a Lázáry-válo-
gatás is voltaképpen prelúdium csupán va-
lamiféle reménybeli máshoz: a
megsejtetthez, a teljes egészhez. Részkérdés
marad még, hogy mi és mennyi mutatható
föl ígyen egy immár elfeledett lírai életmű-
ből? Erre a könyvre különben az adott elsza-
laszthatatlan alkalmat, hogy idén
százhatvan éve született, és szintúgy idén ki-
lencven éve halt meg az, aki ezeket az egy-
kori költeményeket írta – s talán csak
bennük, általuk él, bolyong még Lázáry
René Sándor.” 

A kötetből a mai Múzsa is bemutat egy
verset. (nk)
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Lázáry René Sándor posztumusz

Újabb kategória a Látó-díjlistán
Már a dráma sem mostoha

A 2019-es Látó-díjasok a Yorick Stúdióban: (balról) Ayhan Gökhan, Tófalvi Zselyke, Kész Orsolya, Kántor Péter és
Magyary Ágnes. Fotó: Eperjesi Noémi

Támogatók:

Lángoló ciprusok és göcsörtös olajfák között,
mint végtelenbe nyúló lázas börtönök,
hullámzanak a napégette sárga búzaföldek,
a felhők egymásba gabalyodó fehér gomolyagokká
tömörülnek,

a hegyek lüktető kék dudorok Isten hatalmas kézfe-
jén,

de hiszen nincs is Isten, csak Vincent meg a szél meg
én,

egy fasor, egy nagy sárga parasztház Arles közelé-
ben valahol,

elszórva pár piros pipacs, pár részeg fehér virág
dalol,

az ég kék és a magas fenyőfák törzse rozsdabarna,
a legbiztosabb menedék a bolondokháza arra,
„ha visszanézek majd, sóvárgó szerelemmel” – 
valami ilyesmit írt, a keze festékfoltos, boldog

ember!

*Elhangzott 2019. december 14-én a marosvásár-
helyi Mészárosok bástyájában a Látó-nívódíj-átadó
ünnepségen

Nyílik a Téli Szalon
Az év utolsó tárlata nyílik meg vasárnap, de-

cember 22-én 11 órakor a marosvásárhelyi Art 
Nouveau Galériában. Festészeti kiállításnak örül-
hetnek a vásárhelyi művészetkedvelők. A megyé-
ben élő festők mellett a rendezvényre máshonnan
is benevezhettek egy-három munkával a hivatásos
alkotók, illetve a művészeti egyetemek hallgatói.
A Képzőművészek Szövetsége Marosvásárhelyi
Fiókjának újabb gyakorlata értelmében az év fo-
lyamán külön jelentkeznek a vizuális művészetek
különböző válfajainak a képviselői, idén az esz-
tendőzáró bemutatkozón a festészet lesz főszerep-
ben. A nyitás jegyében változatos és színvonalas,
a piktúra hagyományait egyéni hangon folytató és
a megújulást kísérletezve szorgalmazó munkák,
irányzatok érdekes egyvelegét ígéri a január köze-
péig megtekinthető kiállítás.

Kántor Péter 

Boldog ember 
hommage à Van Gogh



A blokkok mögött álltak a régi gőzösök, ezeken a
holtvágányokon mászkáltak a többi fiúval, mint igazi
indiánok. Odatámasztották a bicikliket a kerekekhez,
nem történt velük soha semmi baj, pedig a negyedben
gyakran megfordultak a ragadós kezű cigánygyerekek. 

Sötétedni kezdett, a nagyobb fiúk akkor találták ki
a legizgalmasabb játékot, de ő valamiért úgy érezte,
hogy haza kell mennie.

Megfogta a biciklit, nem ült fel, maga mellett tolta,
hallgatta a lánc ritmusát és nézte az eget, eszébe jutott,
mit mondott a nagyapja, ha ilyen mályvaszínű volt az
ég, szél lesz, fiam, s végigsimította a bajuszát. Eszébe
jutott, milyen jó volt a régi házukban, nagy volt és fé-
nyes, az előtérben le lehetett tenni a cipőket, meg a
mindenféle színű ernyőt, eszébe jutott a szalon, amit
csak nagy ünnepekkor használtak, máskor a nappali-
ban tolongtak. 

Így ért el a tömbházig, ahol akkor laktak, ide zsú-
folták őket, őt meg a két bátyját egy szobába, mindig
dohányszag volt, hamu a cipőjében, anya meg nem
szólt rá a fiúkra. 

Fekete kocsi állt a tömbház előtt, nem tudta, hogy
miért, de a gyomra a torkáig ugrott, a szívéről nem is
beszélve. Tudta, kik lesznek itt, mégis reménykedett a
gyermeki agyával, hogy hátha a nagybácsi vett új
autót, és hozott abból a cukorkából, ami pléhdobozba
van csomagolva és ráragad a hátsó fogaira. 

Belépett. A kis konyhából jövő fényt eltorlaszolta

valami, amitől sötétség vetült a cipőorrára. Félt. Tudta,
hogy nem őt fogják bántani, hanem az apját, megszó-
lalt benne az a védelmező ősösztön, amihez hasonlókat
az indiános történetekben is hall. De ez csak a lakásuk
volt, nem a nagy gőzös háta, ahol igazi lázadónak és
bátor rézbőrűnek érezte magát. 

A konyhában a szüleit látta meg először. A székeken
ültek, a lábuk maguk alá húzva, mint a szűkölő ku-
tyáké. Az apja most teljesen más volt, nem az, aki bát-
ran állt ki felolvasni, aki képes volt az emberek
legrejtettebb érzéseit is előhívni szavaival. Az ablak-
párkánynak támaszkodva állt Kedves elvtárs, akinek
akkora keze volt, mint egy lapát, ezt apától tudta, és
apának biztos igaza van, mert sokszor járt „kezelés-
ben” az elvtársnál, bármit is jelentsen ez. Mellette állt
egy kis zömök ember.

Minden tekintet egy váratlan pillanatban rá szege-
ződött, a megérkezőre. Nem tudta, mit kérdeznek tőle,
csak gépiesen válaszolta, hogy igen, biciklivel, igen, a
holtvágánynál volt, csak annyit jegyzett meg, hogy
Kedves elvtárs magyar szavaiban valami botladozik,
mintha egy láthatatlan dobpergő lenne a szájában,
azzal ropogtatja a szavakat. A másik embert Vaszinak
hívták, az álla a hatalmas tokáján támaszkodott, nyájas
tekintete volt, de ő nem tudott megbízni abban, aki
Kedves elvtárssal érkezett. Elképzelte, ahogy az osz-
tályellenségeket mosolyogva püföli ez a Vaszi, reszket
közben a tokája, de ezt a képzelgést gyorsan abba is
hagyta, mert iszonyúan megijedt. 

Elkezdett hátrálni, ezt az elvtárs észre is vette, és egy
ideig tekintetével, majd ténylegesen követte. Kedves
elvtárs megállt a konyha ajtófélfájánál, és észrevette a
vonalakat, amik a gyerekek magasságát jelezték. 

Új toll
Indiánok 

Nagy sikerrel mutatták be de-
cember elején a Zsiga és a nők című
előadást a marosvásárhelyi Spect-
rum Színházban. A Móricz Zsig-
mond naplói és meséi alapján
megszületett előadás az író és a nők
viszonyát jeleníti meg, az előadást
a magyar színházi élet jeles képvi-
selője, Bodolay Géza Jászai-díjas
rendező, érdemes művész vitte
színre. A rendező nem először fog-
lalkozik Móricz Zsigmonddal.
„Móricz nem ereszt. Nem élhetünk
Móricz Zsigmond nélkül” – vallja
Bodolay Géza, akit az előadásról, a
marosvásárhelyi tapasztalatairól is
kérdeztünk.

– Vágjunk a közepébe: hogy
kerül Bodolay Géza Jászai Mari-
díjas magyar színházi rendező, ér-
demes művész Marosvásárhelyre, és
pont a Spectrum Színházba?

– Tavaly a vásárhelyi Nemzeti
Színházban rendeztem a saját
Molière-átiratomat Az Újmizantróp
címen. Amúgy igen gyakran járok
Marosvásárhelyen: a család egy
része szászrégeni, az esküvőnk Tan-
cson volt nyolc éve. Kolozsváron
kilenc éve tanítok az egyetemen.
Tehát inkább az lett volna bizarr, ha
nemet mondtam volna Török István
(Spectrum Színház igazgatója –
szerk. megj.) kérésére. 

– Hol szeret rendezni? Kis szín-
házban? Nagy társulatban? Kőszín-
házban vagy alternatív
színházakban?

– Ahol szerződésben voltam az
elmúlt harmincöt év során, minden-
hol volt nagyszínpad és kamara/stú-
dió színpad is, mindkettőt
folyamatosan használtuk. A „kő-
színház” fogalmát mindig megmo-
solyogtam: logikus lenne a fából
épült párját is emlegetni. Az alter-
natív párja, gondolom, a főternatív
lenne. – Ezeket a fogalmakat meg-
hagyom a magukat hol esztétának,
hol szakírónak, újabban teatroló-
gusnak kinevező bölcsésztársaink
számára. 

– Mit kapott Marosvásárhelyen
és a Spectrum Színházban? 

– Négy nagyszerű színészt, egy
készre épített (és szerencsére ebben
a formájában nem agyonhasznált)
díszletet, és nagyon kedves, odaadó
munkatársakat. Az egyéb körülmé-
nyeinket pedig mindannyian jól is-
merjük.

– Zsiga és a nők. Ez a címe a
Spectrum színpadára rendezett elő-
adásának. Egyfajta színházi elő-
adás Móricz Zsigmond naplói és
meséi alapján. Hogy született a
szöveg és az alapján az elő-
adás?

– Móricz naplóit Cséve Anna
gondozásában pár éve kezdte
publikálni teljes terjedelemben
magyarországi kiadója. Móricz
Zsigmond a nyíregyházi szín-
ház névadója – ott öt esztendeje
született már egy Naplók című
előadás a rendezésemben.
Annak három férfi és egy női
szereplője volt, most éppen for-
dítva: három hölgy és egy férfi
játsszák a szöveget. Egészen
más részleteket használ az elő-
adás a kimeríthetetlen anyag-
ból. Az elmúlt évtizedekben
többen észrevettük, hogy Mó-
ricz a leveleiben és a naplójá-
ban is valódi irodalmi
színvonalon fogalmaz, ha oly-
kor sokkal gátlástalanabbul is.
A „mesék” igaz ugyan, de meg-
tévesztő lehet. Egyfelől a gye-
rekkorunkból jól ismert
szövegek hangzanak el, ám
egészen más, felnőttösszefüg-
gésben. A Nyugat kiadásában
ezek első összefoglaló kötetét vet-
tem alapul. Köztük van több, me-
lyeket ritkán publikáltak később. 

– Milyen Móriczot fest le az elő-
adás nekünk?

– Semmiképp nem úgy jelenik
meg a szerző, mint egy életrajzi re-
gény vagy színmű hőse, bár a szö-
vegek kivétel nélkül tőle
származnak. Inkább az örökös
férfi–női harcról szólnak. Esetünk-
ben hiába telt el kilencven év a szö-

vegek megírása óta, a problémáink
jobbára ugyanazok. 

– Milyen nőalakokat ismerhetünk
meg a közeléből?

– A filológusok, sőt a nagyközön-
ség egy része is jól ismeri a neve-
ket: Holics Janka az első, Simonyi
Mária színésznő a második feleség,
és nem volt soha titok Magos Olga
szerepe sem az életrajzban. – Az
előadás mégsem egyértelmű megfe-
leltetéssel idézi meg őket, ahogy
Móriczot sem. Sokkal inkább:

három nőtípus elmeséli „Zsiga” tör-
ténetét. 

– Kiderül, mekkora nőcsábász
volt a közkedvelt írónk?

– Ő saját magát semmiképp nem
tartotta annak: Olgának írott levelé-
ben egyértelműen fogalmaz: „Nem
vagyok egy kurafi”… Nagyon nyíl-
tan és őszintén beszél a férfi vágyá-
ról, szerelméről, önkínzásáról,
dilemmáiról. 

– „Én nő nélkül élni abszolúte

nem tudok” – idézet ez az előadás
ajánlójából. Jellemző ez az író fő-
szereplőnkre? 

– Nyilván: igen. És nem csak őrá.
A szórólap hátán egy kihagyott szö-
vegrész olvasható. Terjedelmi
okokból ennek elejéről is kimarad
az a pimasz dialógus, melyet a
szerző lejegyzett egy levelében. 

– Derülnek ki nagy igazságok a
férfi–nő kapcsolatokról az előadás-
ban?

– Annyi bizonyos, hogy néha na-
gyon furcsán udvarolnak a
férfiak, és nem kevésbé bizarr
a nők reakciója. Hogy mek-
kora egy igazság vagy épp
egy szerelem vagy író – ezt
elég nehéz centivel lemérni. 

– Mennyire valóságos és
mennyire elképzelt az elő-
adásbeli Móricz-kép?

– Mint jeleztem: minden
szó szerint Móricztól való – a
játéknak meg semmi köze a
realista életrajz-festegetéshez. 

– Mit mondhatunk a sze-
reposztásról? Egyetlen férfi
szereplő van, azt gondolnánk,
hogy ő, Ruszuly Ervin játssza
Móricz Zsigmondot. Meglesz
a bajusz is?

– A bajusz ott van a plaká-
ton. Arany János óta. Ruszuly
Ervin éppen annyira játssza
„Zsigát”, mint a hölgyek:
Czikó Juliánna, Márton
Emőke Katinka és Szász
Anna. Tudtommal sehová
nem írtuk, jeleztük, hogy
ilyen közvetlen megfeleltetés
működne a játszó személyek

és az író hitelesen megjelenített
hús-vér alakja között. 

– Műfajilag milyen előadást ka-
punk?

– Színházit. Két kitűnő fiatal ze-
nésszel: Ficzus László hegedűvel,
Kisfaludi János brácsával és nagy-
bőgővel játszik velünk. 

– Kiknek és kikhez akar szólni a
Zsiga és a nők?

– Minden épeszű rendező min-
den ilyen kérdésre azt feleli: „min-

denkihez”. Mint a 19-es plakáton az
ordító katona. De tréfán kívül: min-
den 16 éven felüli érdeklődő néző-
höz. Minél közelebb vannak ehhez
a kezdeti korhoz, annál jobb, de aki,
mint én is, majd’ ötven esztendővel
odébb: az is bízvást a saját múlt-
jára/jelenére ismerhet. 

– Az ön rendezéseinek történeté-
ben vissza-visszatérő Móricz Zsig-
mond. Jól látom? Miért?

– Mert sokkal jobb szerző, mint
sokan gondolják. A Sári bíróra épp
Nyíregyházán csodálkozhattunk rá
fiatalon, aztán jött Kozák Andrással
az Úri muri a Nemzetiben, még Sík
Ferenc kezdeményezésére. Móricz
nem ereszt. Nem élhetünk Móricz
Zsigmond nélkül. A „muzsikaszót”
például Hatházi András kolozsvári
előadásával párhuzamosan rendez-
tem Pesten Esztergályos Cecíliáék-
kal. 

– A Zsiga és a nők mégis egy ki-
csit más…

– Nyilván. Nem történetmesélő
színdarab, hanem vallomásos han-
gulat- és eseménysorozat az, amit
felmutatni vágyunk. Eszem ágában
se volt soha semmiféle fősodorhoz
idomulni, mégis érdekes, hogy a
német színházakat mostanában el-
árasztották a hasonló, szövegeket
megszólaltató „kollázs/montázs”-
szerű színpadi estek. Móriczban az
a jó, hogy az átlagosnál messze ér-
vényesebb, stilárisan olykor lenyű-
göző szövegekkel játszhatunk az
ürügyén. 

Móricz-mesék felnőtteknek
– Bodolay Géza Jászai-díjas rendező a Spectrum Színházban –

(Folytatás a 6. oldalon)

Szász Cs. Emese
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Giliga Dóra Anna

Nemes László festőművész képe a Zalaegerszegen élő alkotó dunaszerdahelyi kiállításáról

Zsiga és a nők legközelebb
januárban

Az előadást leközelebb január
10-én, pénteken 19 órától és 11-
én, szombaton 17 órától lehet
megnézni. Jegyek a Spectrum
Színház jegypénztáránál (Ró-
zsák tere 13. szám) hétköznapo-
kon 8:30 és 11:30 óra között,
telefonos helyfoglalás a 0744-
301-875-ös számon, naponta
8:30 és 18:00 óra között, illetve
a www.biletmaster.ro oldalon.
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Felfedezni és feledni 

a legnehezebb, 

ha érted mire gondolok, 

hiszen eltévedni 

a lélek útvesztőjén 

nem épp szerencsés dolog.

Mint az asszony, 

aki régen szerelmes volt, 

dallamos hangját ma is hallom: 

azt mondja, igen, van, 

van ki mellett hallgatni jó.

Megszólalni mi értelme, 

a hang néha fölösleges.

Akkor hozzám hajolt, 

behunyt szemmel megcsókolt, 

nézett, szelíden mosolygott, 

majd távozott.

Tudtam, hogy szívemben átváltozott!

Látod, mondta még, 

a csók és a nevetés és a zene,

ezek a legszebb hangok, 

az embernek csak ennyi kéne, 

ennyi az, amit még én is elviselek. 

Minden más fölösleges. 

A belülről fakadó szépség művészetét, 

mondd meg nekem, ki érti meg? 

Ha tudod a választ, kövess, 

de ami kettőnk között lesz, 

érte soha meg ne kövezz. 

Csak magad ellen viselsz hadat. 

Megérted majd, 

ha egyszer szeretni mersz,

felfedezni és feledni, 

miért a legnehezebb. 

Most sírás, nevetés vagyunk –

aranypánt, Isten homlokán. 

Szente B. Levente 

Aranypánt, Isten homlokán

   

Márton Károly haikui
Fehér zászló

Fehér zászlóként
A havas fák intenek.
Jószándék jele.

Pirongó cseresznye

Elpirultál, ó
Fehér cseresznyevirág.
Szégyelled magad?

Letörölt sírfelirat

Mohás márványlap:
Letörölt sírfelirat.
Eszem-iszom még.

Égi ajándék

Mint egy hópehely,
Egy madártól madártoll.
Égi ajándék.

Ádám Gyula fotója

Petrás Mária kerámiái a budapesti E-Galériában

Koccintás a szovátai díszpolgáravatáson
(balról) Mester Zoltán, Bocskay Vince, Fülöp László Zsolt polgármester

Kért egy golyóstollat, pixet, ahogy ő mondta,
odaszorította a hátát a félfának, kihúzta
magát, és egy vonalat húzott a kopasz feje
fölé. Odaírta a neve kezdőbetűjét. 

Figyelte a magas férfit hangtalan megrö-
könyödéssel, úgy érezte, mintha a fészkébe
tojt volna egy másik madár. Nem tudta elkép-
zelni, hogy a bátyjánál létezik magasabb
ember. Nagyot csalódott, elárultnak érezte
magát. Vaszira tévedt a tekintete, a gömb
fején cinkos mosoly villant fel, olyan mosoly,
amit csak évekkel később értett meg, és ami-
től hányingere volt már akkor. 

Az ajtó felé vették az irányt a vendégek, de
még apa után kiáltottak, hogy akkor várják
kilenc órára. Apa csak beletörődően bólintott,
hogy a világért ki nem hagyná. 

Este hamar elnyomta az álom. A földön
aludt el egy autó mellett, addig nézegette a
kerekeit, míg álomba nem zuhant. Azt ál-
modta, hogy a gőzös, amin mászkálnak, hir-
telen elindul, eltiporja a biciklit, ő hazajön, és
mindenki csak csóválja a fejét, nem mond
egy szót sem, a tekintete az ajtófélfára téved,

arra a bizonyosra, és hirtelen felriad, mire
magához tér, talpon van. 

Kiment egy kis vízért a konyhába, látta,
hogy anyunál még ég a villany, az ajtó alatti
résen kúszik ki a fény, mint egy kis kígyó.
Ekkor jut eszébe, hogy apu hol van, a gyomra
megint elindult felfele, meg is dörzsöli, hogy
csillapodjon egy kicsit. Az ágyába feküdt,
nincsenek a bátyái itthon, vidéken segítenek,
egyedül van, minden rezzenést hall a szom-
széd szobából. 

Zavartan, de valahogy elaludt ismét, fél-
álom és valóság között hánykolódott, míg
egyszer csak egy suta, erőtlen kilincsnyikor-
dulást nem hallott. Nehogy kimenj, súgta va-
lami, és ő engedelmeskedett is, a teste még
az álom bénaságában volt. 

Egyszer csak meghallotta a szülei beszé-
dét, jobban mondva az anyjáét előbb, erre
rögtön tudta, hogy fel kell ébrednie, de nem
szabad lelepleződnie, most kémeset játszott. 

A hasából minden a kicsi és szűk torkába
kúszott, ott lüktetett. Hallgatott, várt, és egy-
szer csak valami olyan hangot hallott, ami az
elromlott csap nyöszörgéséhez hasonlított,
mikor a bátyja göndör fürtjei eldugítják a le-

folyót, csak ez a hang most szavakat nyögött,
tudta, hogy az apja hangja, és valami azt
súgta neki, hogy a csendek az elviselhetetlen
fájdalmat jelentik. 

Zoknit húzott a lábára, és elindult, hogy a
kulcslyukon belessen. Ekkor látta meg a fo-
gasra akasztott vérfoltos zakót és megszag-
gatott nyakkendőt, az apja kedvencét, minden
eltorzulva, megmocskolva. Ekkor eszébe ju-
tott, amit pár órával ezelőtt gondolt Vasziról
meg a tokájáról meg a mosolyáról. 

A szájához kapta a kezét, és még soha nem
tűnt ilyen hosszúnak az út a fürdőszobáig.
Próbált a legcsendesebben szaladni és egy
pillanatig sem kiesni a kém szerepéből, de ez
már istenigazából nem is érdekelte. A gyomra
hihetetlen erősséggel rándult össze, míg el
nem ért a fürdőig. A következő percben, ami-
kor tudatánál volt, már hányt. Tántorogva
szedte össze magát, de nem tudta soha ki-
verni a fejéből ezt az alkalmat, az elsőt, ami-
kor nem viselkedett igazi indiánként. 

Indiánok
(Folytatás a 5. oldalról)



A képviselőház egyöntetű szavazata fontos
lépésnek számít az „etnobotanikai” szerek el-
ítélésében. Ezeket a szereket pszichoaktív ha-
tásúaknak nevezik.

A romániai iskolákban nagy gond van ezen
a téren. A gyermekek használják ezeket a sze-
reket, amelyek „kisütik” az agyukat, és így
tönkreteszik a jövőjüket. A szerhasználók
életkora egyre alacsonyabb, 12–13 év.

Egy valós megelőzési programra van szük-
ségünk a pszichoaktív szerek káros hatásai-
nak tudatosítása érdekében.

A szert használó fiatalokat egy rehabilitá-
ciós rendszer felépítésével lehet helyrehozni,
hogy ne maradjanak támogatás nélkül, kire-
kesztve.

Köszönöm képviselő-kollégáimnak vala-
mennyi parlamenti csoport részéről, hogy egységesen támogatták az ügyet szavazatuk-
kal.

A drog nem kérdi meg, mit dolgozik anya és apa, ennek a témának semmi köze a po-
litikai irányultsághoz.

Köszönöm mindazon intézmények képviselőinek, akik hozzájárultak a törvénykezde-
ményezés kidolgozásához.

Együttműködve megváltoztathatjuk Romániát.
Lavinia Cosma USR-képviselő (x)

MINDENFÉLE

KIADÓ 16 személyes víkendház szil-
veszterre. Tel. 0722-728-117, 0743-
085-185. (sz.-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Emlékezünk MESZESI
BÉLÁRA halálának 28.
évfordulóján.
Mert csak az hal meg igazán,
akit elfelejtenek. Nyugodj
békében, drága édesapám!
Nagy fiad, Béla és családja.
(5814)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én id. TRUŢA
AURELRE halálának hatodik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi felesége, két fia,
azok családja, három kicsi
dédunokája. (5802)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 22-én a kisgörgényi
születésű SZABÓ SÁNDORRA
halálának 15. évfordulóján. 
Nyugodjon békében! 

Szerettei. (5780-I)

Mély fájdalommal gyújtjuk a
gyertyát ma, amikor BARA
CLAUDIA halálának második
évfordulójára emlékezünk.
Pótolhatatlan a veszteségünk.
Nyugodjál békében! A
szomorú család. (5785-I)

Szomorú szívvel emlékezünk
december 21-én a drága jó
édesanyára, testvérre,
sógornőre és nagynénire,
SIMON JOLÁNRA halálának 3.
évfordulóján.
Csak az hal meg, kit
elfelednek, örökké él, kit
igazán szeretnek. Emlékét
őrzik szerettei. Nyugodj
békében, drága Anyukám!
(5818-I)

ELHALÁLOZÁS

Szívünk mély fájdalmával, de
Isten akaratában megnyugodva
tudatjuk, hogy a szeretett férj,
édesapa, nevelőapa, nagyapa,
testvér, após, apatárs, rokon, jó
barát, ismerős és szomszéd, 

SZÉKELY KÁLMÁN 
életének 69. évében 2019. de-
cember 17-én tragikus hirtelen-
séggel csendesen megpihent.
Drága halottunk temetési szertar-
tása december 21-én, szombaton
délután 2 órakor lesz a marosvá-
sárhelyi református temető cin-
termében. Emléke legyen áldott,
nyugalma békés, csendes! 

A gyászoló család. (5783-I)

Megrendülten, fájó szívvel bú-
csúzom drága jó édesapámtól, 

SZÉKELY KÁLMÁNTÓL. 
Gondoskodó szereteted mind-
örökké velünk marad. 
Lányod, Katika és családja.
(5783-I)

Fájó szívvel búcsúzunk tőled,
drága, nemes lelkű nagytatánk, 

SZÉKELY KÁLMÁN. 
Áldott emléked örökké őrizzük
szívünkben. 
Unokáid: Csabika, Csanád, Or-
sika, Boglárka, Gergő, Kincső és
Böbe. 
Pihenésed áldott legyen! (5783-I)

Fájdalommal, megtört szívvel tu-
datjuk, hogy a drága édesanya,
nagymama, anyós, 

özv. VITUS EMILIA 
69 évesen, 2019. december 19-én
örökre megpihent. Temetése
december 21-én 13 órakor lesz a
Jeddi úti temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Emlékét őrzi lánya, Tünde és
családja, valamint fia, Csaba.
(5804-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj és édesapa, 

PETHŐ JÓZSEF 
elhunyt. Temetése december 
24-én, kedden 11 órakor lesz a
katolikus temetőben. 
Emlékét őrzi felesége, Ilona, fia,
István és a rokonság. (-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Megrendülten vettünk tudomást
OSVÁTH BÉLA kollégánk halálá-
ról. Vigasztalódást kívánunk a
gyászoló családnak. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!

Az Aquaserv vezetősége. (sz.-I)

Az Aquaserv munkaközössége

együttérzését és őszinte részvé-

tét fejezi ki a gyászoló családnak

OSVÁTH BÉLA kollégánk el-

hunyta alkalmából.

Az Aquaserv munkaközössége.

(sz.-I)
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT. alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT,
SOFŐRT, VILLANYSZERELŐT. Tel. 0734-123-877. (21799-I)

SZILVESZTEREZZEN a GEMINI VENDÉGLŐBEN Marosszentgyörgyön, a legjobban, kedvező áron!
Érdeklődni a 0265/319-306-os telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

Elfogadott határozattervezet!
Elítélik az „etnobotanikai” szereket!

Nélküled már semmi nem olyan,
mint régen, fájó könnycsepp lettél
mindnyájunk szívében.
Mindennap feltesszük a kérdést,
vele együtt a fájó érzést: miért?
Miért pont neked kellett menned?
Hisz még itt annyi mindent kellett
volna tenned! Minden évben eljön
egy nap, amely a szívünkben fájó
sebet hagy. 
Szomorú szívvel és mély
kegyelettel emlékezünk december
21-én a legdrágább édesapára és férjre, TAMÁS ERNŐRE,
akit alig 38 évesen szakított ki egy gyilkos golyó szerető
családja köréből, immár 30 éve. 
A viszontlátás reményében emléked örökké szívünkben
hordozzuk. Nyugodj békében, drága édesapánk, drága
férjem! 
Felesége és négy gyermeke családjukkal. (5713-I)

Eltakar a sír nehéz göröngye, de
szívünkben élni fogsz
mindörökre. 
Fájdalmas szívvel emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára,
1989. december 21-ére, amikor a
34 éves BODONI SÁNDOR szíve
dobogását a kegyetlen gyilkos
golyók örökre elnémították. 30 év
múltával is szívünkben őrizzük
emlékét. 
Felesége, fia, leánya családjukkal
és az édesapja. 
(5762-I)
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A Megváltó 
születésének ünnepi 

fényével  és az új 
esztendő reménységével,

a legjobb 
gondolatokkal jó 

egészséget, sikereket 
és örömet 

kívánunk mindenkinek! 
Bízunk abban, hogy

az új évben felragyog 
a nap számunkra is. 

Ne mondjanak le 
a szarvasmarhatartásról!

Boldog karácsonyt és boldog új évet kíván 
a Szarvasmarhatartók Megyei Egyesülete 

A marosludasi  
BETA Cukorrépatermesztő-egyesület 

áldott ünnepeket kíván!

Az új év hozzon egészséget, 
lelki nyugalmat, megvalósításokat, 
bőséges termést és jó értékesítési
árakat!

Áldott karácsonyt!
Boldog új évet!

ISTRATE DOREL mérnök, elnök

Békés karácsonyt, sikeres új esztendőt
kíván ügyfeleinek és alkalmazottainak 

a Beltrand Autómosó!


