
Megnyílt 
a 25. TDK 
Szijjártó Péter, Magyarország külgaz-
dasági és külügyminisztere marosvá-
sárhelyi látogatása során beszédet
mondott a jubileumi Tudományos Di-
ákköri Konferencia nyitóünnepségén
március 22-én a Kultúrpalotában. 

____________2.
Happening 
a bábszínházi 
világnapon
„Nem kell hinned a lélekvándorlásban,
hogy elhidd, tovább élsz abban a kis
figurában, ami megmozdul a kezed-
ben, a kezed által. Ha csak gondolsz
rá, megrezdülnek az idegek, kattog az
agyad, lüktet a szíved, zsonganak a
zsigerek...”

____________3.
Páll Lajos – 80
Ennyi idős lenne a költő, festő április
2-án. Hat éve hunyt el, ritkán emleget-
tük, mióta a maga valójában nincs kö-
zöttünk. Addig, ha valakit Korond felé
vezetett az útja, biztos, hogy valami-
lyen módon Páll Lajos nevét is szóba
hozta.

____________5.
Tükör által 
homályosan 
A nyíregyházi grafikus március 26-án,
hétfőn 18 órakor az Art Nouveau Galé-
riában nyíló egyéni tárlaton mutatkozik
be a marosvásárhelyi közönségnek.
Egy-egy alkotását, kisebb sorozatát
már korábban is láthatták csoportos
kiállításokon a helyi érdeklődők, főleg
a gyergyószárhegyi művésztelep válo-
gatott anyagai és a székelyföldi grafi-
kai szemlék jóvoltából.

____________5.

Elégedetlenek Marosvásárhelyen a For-
radalom utca lakói: a forgalmi sávok né-
hány héttel ezelőtti módosítása
megnehezíti életüket, környezetszeny-
nyezést okoz és ellehetetleníti a vállal-
kozásokat. Mintegy 200 lakó írta alá azt
az ívet, amelyben kérik, hogy a polgár-
mesteri hivatal illetékesei állítsák vissza
a régi forgalmi rendet, ellenkező eset-
ben akár utcára vonulnak. 

A marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésén
két személy szeretett volna felszólalni a napi-
rendi pontok vitája előtt, és kérte a közgyűlési
képviselők jóváhagyását. Azonban mintegy
három órát kellett várniuk, míg a Forradalom
utca lakóinak képviseletében Bakos Loránd, il-
letve az A. I. Cuza Általános Iskola igazgatója
felszólalhatott. A testület ugyanis úgy döntött,
hogy a szabályzat értelmében csak az ülés
végén kaphatnak szót az érintettek. Ez azért volt
meglepő, mert korábban néhány esetben el tud-
tak térni a szabályzat erre vonatkozó előírásától,
illetve, mert a teremben több idős személy ült,

akik a Forradalom utcában laknak, és azt várták,
hogy tiltakozásukat kifejezhessék. A következ-
mény nem maradt el, a tanácsülés végéig többen
elmentek, a Cuza iskola igazgatója szintén tá-
vozott. 

A Forradalom utca lakóinak nevében Bakos
Loránd, a Yaya Garden Kft. adminisztrátora
szólalt fel, 3 percet szavazott meg számára a
testület. Bakos Loránd elmondta, 200, a Forra-
dalom utcában lakcímmel vagy üzleti székhely-
lyel rendelkező személy felháborodását
tolmácsolja. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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HELY A VILÁGON

A Forradalom utca lakói tiltakoznak

Kérik vissza a parkolósávot



Szijjártó Péter, Magyarország
külgazdasági és külügyminisz-
tere marosvásárhelyi látoga-
tása során beszédet mondott a
jubileumi Tudományos Diák-
köri Konferencia nyitóünnepsé-
gén március 22-én a
Kultúrpalotában. A MOGYE
hallgatóinak 25. tudományos
rendezvényét a szervezőbizott-
ság nevében Munzlinger Noémi
nyitotta meg, majd Péter Ferenc,
a megyei tanács elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket és
gratulált a szervezőknek.

Beszédében Szijjártó Péter kül-
ügyminiszter értékelte a diákszövet-
ség keretében végzett munkát, amit az
anyaországban is örömmel figyelnek.
Kifejtette, hogy mit jelent ma ma-
gyarnak lenni a nagyvilágban, to-
vábbá azt, hogy magyarként
rendkívüli értékek hordozói vagyunk.
Ilyen a szabadságszeretet, hiszen sza-
badságunkért és biztonságunkért a
történelem során nálunk erősebb ele-
mekkel kellett és kell továbbra is
megküzdenünk. Kiemelte a magyar
nép bátorságát, kreativitását, hiszen
annyi felfedezés köthető magyar fel-
találók nevéhez. A nemzet gazdasági
és szellemi ereje a magyar emberek,
a magyar fiatalok szorgalmából, kre-
ativitásából, elkötelezettségéből ered.
Az anyaország számít a Kárpát-me-
dencében élő fiatalokra is, akikre
egyik legfontosabb erőforrásként te-
kint, akárcsak azokra, akik a világ
más tájain élnek. A kapcsolatot össze-
kötő szálként erősíti a magyar állam-
polgárság, ami minden magyar
embernek jár, és számuk a határokon
túl már meghaladta az egymilliót. 

A magyarság erejének fenntartásá-
hoz szükség van az erős anyaország
mellett a bátor határon túl élő magyar
közösségekre is, ez volt a célja az er-
délyi gazdaságfejlesztési program
első szakaszának. Az anyaország gon-
doskodott arról is, hogy minden ma-
gyar gyermek megforduljon egy

határon túli magyar közösségben –
tette hozzá. 

A világgazdaság gyors változása, a
modern kori ipari forradalom új ver-
senyhelyzetet hoz létre. A vezető in-
novatív iparágak ma az
egészségiparhoz tartoznak. Ahhoz,
hogy a magyarság továbbra is sikeres
tudjon maradni, a legjobb alapot azok
a fiatalok jelentik, akik több mint két
évtizede sikeres tudományos munkát
folytatnak Marosvásárhelyen, hozzá-
járulva ezzel a magyar nemzet sike-
réhez – gratulált a szervezőknek és
résztvevőknek a külügyminiszter. 

A következőkben felszólaló 
Leonard Azamfirei rektor a MOGYE
multikulturális jellegét hangsúlyozta,
és kifejtette, hogy a kölcsönös tiszte-
let jegyében képzeli el az egyetem jö-
vőjét. Majd hozzátette, hogy akkor
lehet erős egy egyetem, ha tiszteli a
hagyományait. 

A vendégek távozását követően
Nagy Előd rektorhelyettes mondott
köszönetet a 25. Tudományos Diák-
köri Konferencia szervezőinek és
résztvevőinek. 

Olyan rendezvény a TDK, amely
nemzetközi hírnevet szerzett, a több
mint 300 dolgozat azt jelzi, hogy a di-
ákok körében él a tudományos érdek-
lődés, nem tűnt el Marosvásárhelyről
a magyar nyelvű tudományosság, és

képviselői aktívak. Bár sok munkát
jelentett, nem kell sajnálni a fáradsá-
got, hiszen az a diákok szakmai meg-
mérettetését szolgálja,  anyanyelvi
tapasztalatot úgyszintén – mondta a
prorektor.

A nyitóünnepség előtt és után az
első nap két külföldi vendégelőadó
számolt be érdekes tudományos új-
donságokról. Dr. Botz Lajos profesz-
szor, a Pécsi Tudományegyetem
Gyógyszertudományi Kara Gyógy-
szerészeti Intézetének igazgatója és a
Klinikai Központi Gyógyszertár ve-
zető főgyógyszerésze a gyógyszeres
terápia kihívásairól és a hatékonysá-
gát meghatározó tényezőkről tartott
előadást a gyógyszerészhallgatóknak.   

Prof. dr. Ábrahám István világjárt
kutatóként a Pécsi Tudományegye-
temről indult, és oda tért vissza, ahol
az Élettani Intézet egyetemi tanára,
emellett a pécsi Szentágothai János
Kutatóközpont vezetője. A központ-
ban a világon egyedülálló módon egy
molekuladetekciós mikroszkóprend-
szerrel vizsgálják élő sejteken a mo-
lekulák mozgását és kölcsönhatásait.
Előadása ebbe az egyedi világba
nyújtott betekintést a hallgatóságnak.

Az előadások mellett több szekci-
óban is elkezdődött a dolgozatok be-
mutatása, és a munkaműhelyekben is
hasznos tevékenység folyt.    

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:

max. 60C
min. -4 0C

„A Művészeti Líceumtól a Petro-
mig gyakorlatilag úgy alakítottak ki
egy sávot az utcában, hogy felszá-
molták a parkolósávot. Ennek az in-
tézkedésnek a következménye,
hogy megnőtt a környezetszennye-
zés és nőtt a zajártalom. Az autók
feltorlódnak, a gépkocsivezetők fo-
lyamatosan járatják a motort, a ki-
pufogógáz-mennyiség jelentősen
megnőtt. Bár az állítólagos cél a
forgalom könnyítése volt, azóta
zsúfoltabb a járműforgalom. Az ut-
cában működő cégek forgalma visz-
szaesett, hiszen nincs hol
parkolniuk az ügyfeleknek, az áru-
ellátás is akadozik. Ezek a cégek 75
személyt foglalkoztatnak. Ezenkí-
vül sok idős, beteg ember lakik és
közlekedik a környéken, és még azt
a két, fogyatékos személyeknek ki-
jelölt parkolóhelyet is megszüntet-
ték, ami az utca elején volt” –
mondta Bakos Loránd. Hozzátette,
a szóban forgó szakaszon az ingat-
lanok értéke a parkolóhelyek hiánya

miatt máris lecsökkent. Kérte, ala-
kítsák vissza a forgalmi sávokat
úgy, ahogy korábban volt, és ne úgy
létesítsenek parkolósávot, hogy ki-
vágják a fákat az utcában. „Ha ké-
résünket nem veszik figyelembe, a
közeljövőben más módon is tilta-
kozni fogunk, beleértve az utcai
tüntetést is” – jelentette ki.

Csiki Zsolt RMDSZ-képviselő
felkérte Bakos Lorándot, hogy ve-
gyen részt a polgármesteri hivatal
forgalmi bizottságának jövő keddi
ülésén, „és meglátjuk, mit tehe-
tünk”. Bakos Levente (RMDSZ) kö-
zölte, úgy hallszik, hogy ki akarják
vágni a fákat a Forradalom utcában,
Radu Bălaş (POL) pedig azt firtatta,
hogy tervben volt egy közlekedés-
szimulátor megvásárlása, ami igen
hasznos lenne ahhoz, hogy szaksze-
rűen, megalapozottan hozzanak in-
tézkedéseket a forgalom
könnyítésére a városban. 
Felszólalás, kizárólag magyarul

A csütörtöki tanácsülésen meg-
szavazták a Pandúrok utca 44–46.

szám alatti lakók bérleti szerződé-
sének meghosszabbítását, annak el-
lenére, hogy a POL tanácsosai már
másodszorra kérik, hogy elemezzék
újra a jogosultsági kritériumokat,
hiszen a várólistán sokan vannak,
akik így hiába várnak. A testület
úgy döntött, hogy még mindig nem
bontja fel a négy sportklubbal ér-
vényben levő szerződését, annak el-
lenére, hogy a szóban forgó klubok
támogatása miatt korrupciós perek
vannak folyamatban és e klubok
csőd felé tartanak. Ezzel párhuza-
mosan megszavazták a városi sport-
klub megalapítását is. Elesett a
Mózes Levente (RMDSZ) kezdemé-
nyezte tervezet is, amely szerint a
Sportoló utcát dr. Czakó József ut-
cának nevezték volna át. Papuc Ser-
giu alpolgármester amiatt aggódott,
hogy az utcában lakóknak „kelle-
metlenséget” okoz az utcanév-vál-
toztatás miatti iratcsere. Az
RMDSZ részéről Peti András,
Bakos Levente és Csiki Zsolt szólal-
tak fel, megállapítva, hogy egyesek

még mindig nem tudtak felnőni
oda, hogy megértsék, ebben a vá-
rosban kulturáltan kell együtt élnie
a román és a magyar közösségnek.
A POL képviselői is támogatták
Mózes Levente tervezetét, ennek el-
lenére nem ment át. Csiki Zsolt ki-
zárólag magyar nyelven szólalt fel,
közölte, a polgármesteri hivatal
gondoskodjon tolmácsról. 
Beiktatás és lemondás

A POL új tanácsosát, Pápai
László Zsoltot a legutóbbi ülésen le-
mondott Györfi Júlia helyett kellett
beiktatnia a testületnek, az ülés má-
sodik napirendi pontja vonatkozott
erre. Ám Papuc Sergiu alpolgármes-
ter azt kifogásolta, hogy a mappából
hiányzik az az irat, amely a válasz-
tási listán a Pápai László előtti sze-
mély kilépését igazolja a POL-ból.
Bár a POL tanácsosa, Radu Bălaş
hangsúlyozta, hogy a szakosztályok-
tól kapott iratokat mind bemutatták,
ez sem győzte meg az alpolgármes-
tert. Így aztán az ülés végére halasz-
tották a szavazást, addig a POL-nak
sikerült elérnie az azóta USR-s szí-
nekben politizáló személyt, aki iga-

zolta kilépését a pártból. Ezt köve-
tően iktatták be Pápai Lászlót. A
POL csapatában ugyanakkor ismét
ürült egy hely, Hermann Mark
Christian ugyanis záróakkordként
bejelentette: szakmai és személyes
okok miatt lemond, jó döntéseket
kíván a továbbiakban a tanácsnak.
Reményét fejezte ki, hogy minél
többen bekapcsolódnak a város élet-
ébe, hiszen a közöny, távolmaradás
nem megoldás. „Hajrá Marosvásár-
hely, marosvásárhelyiek, nem hagy-
lak cserben benneteket!” – zárta
szavait Hermann Mark Christian.
Peti András és Csiki Zsolt meglepe-
tésüknek adtak hangot, és közölték:
ha voltak is nézeteltérések, kolléga-
ként tekintettek egymásra. „Valami-
lyen szinten hiányozni fog Hermann
Mark Christian, aki minden bizott-
sági ülésen jelen volt, pontosan ér-
kezett, és remélem, a következő
POL-képviselő is hozza legalább ezt
a szintet” – mondta Csiki Zolt, sok
szakmai és magánéleti sikert kí-
vánva tanácsostársának. 

A POL-listán a következő: 
Hegheş Cătălin és Tatár Lehel.

Ma GÁBOR, KARINA, 
holnap IRÉN, IRISZ napja.
IRÉN:  a görög béke szóból ered. 

24., szombat
A Nap kel 

6 óra 18 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 39 perckor. 
Az év 83. napja, 

hátravan 282 nap.

Fotó: Nagy Tibor
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Bodolai Gyöngyi
Baricz Lajos

Mint a bozóttűz, terjedt Jézus híre,
szájról szájra adták csodás tetteit,
amelyeket frissen, útközben művelt,
s amelyből a hívő új erőt merít.

A város szélén már várta a tömeg;
mint közeledett, hozsannát kiáltott,

úgy köszöntötte, mint győztes hadvezért:
„Dávidnak Fia, légy örökre áldott!”

Pálmaágakkal az útját beszórta,
melyen a Mester dicső útját rótta –
igaz, pár nap múlva keresztre vezet.

Ma az ünneplőké a tér s a szerep:
magából kikelve ujjong most a nép,
de holnap a Mester keresztútra lép.

2018. március 10.

Virágvasárnap

Kérik vissza a parkolósávot

A Maros Megyei Tanács is csatlakozik
a Föld órája kezdeményezéshez

Március utolsó szombatján világszerte megszervezik a Föld
órája nevű nemzetközi környezetvédelmi akciót, amelynek célja
felhívni a figyelmet a túlzott elektromosenergia-fogyasztás és a
széndioxid-kibocsátás káros következményeire. 

A Maros Megyei Tanács idén is csatlakozik a kezdeményezés-
hez, és szombaton, március 24-én este 20.30–21.30 óra között le-
kapcsoljuk a régi Városháza és a Kultúrpalota díszkivilágítását. 

Ezúton felhívjuk a lakosság és az intézmények figyelmét, hogy
ők is csatlakozzanak a Föld órája akcióhoz. A WWF tájékoztatása
szerint a Föld óráját idén világszerte megünneplik, mostanáig 180
ország több mint 7000 településéről jelezték magánszemélyek, vál-
lalatok és intézmények, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez.

A Maros Megyei Tanács sajtóirodája

A magyar külügyminiszter jelenlétében 
Megnyílt a 25. TDK 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. március 23.

1 EUR 4,6651
1 USD 3,7841

100 HUF 1,4900
1 g ARANY 163,3202

(Folytatás az 1. oldalról)



Olyan sűrűn követik egymást az esemé-
nyek, hogy alig lehet lépést tartani velük.
Újra egy csoportos fotókiállításról kell ír-
nunk, pedig csak nemrég ültetett számító-
gép elé egy másik hasonló, méltatandó
rendezvény. Ezúttal a marosvásárhelyi Ber-
nády Ház emeleti galériája a vendéglátó, be-
mutatkozásra a székelyudvarhelyi Orbán
Balázs Fotóklub vállalkozott. Nem ismeret-
len csapat, tagjai más alakulatokkal már ál-
lítottak ki Maros megye székhelyén, s maga
a tömörülés is életképes cserekapcsolatokat
tart fenn a helybeli Marx József Fotóklub-
bal, aminek természetesen a közönség is
kétségtelen haszonélvezője. Így van jól,
mindenkinek előnyös, ha együttműködik a

honi fotómozgalom két erőteljes szomszéd-
vára.

A március 14-i tárlatnyitón is elhangzott,
beszélt róla a kiállítást beajánló művészeti
író, valamint a klub elnöke, dr. Szabó József
és a marosvásárhelyieket képviselő Bálint
Zsigmond fotóművész is, Székelyudvarhe-
lyen nagy hagyománya van a fotográfiának,
sok hazai és külföldi turistát vonz a városba
a több mint egy évszázados múltra visszate-
kintő Kováts Fényképészet, amely akár egy
kis múzeumnak is beillik. És jelenleg is szá-
mos híve van a fotózásnak, nem csak egy
csoportosulás gyűjti egybe a fényképezés
szerelmeseit a kultúrakedvelő Küküllő menti

„Nem kell hinned a lélekvándorlásban,
hogy elhidd, tovább élsz abban a kis figurá-
ban, ami megmozdul a kezedben, a kezed
által. Ha csak gondolsz rá, megrezdülnek az
idegek, kattog az agyad, lüktet a szíved, zson-
ganak a zsigerek. És ha képes vagy rá, hogy
érzékennyé munkáld a tested, egyszerre le-
hetsz magad is, ő is: a kicsi vagy óriási fi-
gura. Amíg az maradsz, aki vagy, meglátod,
azzá válik ő is, aki vagy. Egy percre megér-
zitek a teremtés csodás ízét, zenélni kezd a
tér, tótágast áll az idő. Nem kell grimaszokat
vágni, mint a rossz ripacsnak, nem kell mű-
szárnyakat magadra csatolnod, mert a léleg-

zeteddel emelkedik a báb, elsodródtok a föld-
től, sebesebben száguldhatsz, mint a rakéta,
meghódíthatod a világot… s mindeközben,
ha akarod, egyre szilárdabban állsz a való-
ság talaján.” 

Az idei bábszínházi világnap magyar üze-
netéből idézett néhány mondat, melyekkel
Fodor Tamás színész, rendező a bábszínház
alkotóit (és egy kicsit a közönségét is) meg-
szólította, a bábjáték lényegét, varázsának
mechanizmusát ragadja meg. Erre a varázs-
latra érezhetett rá az a sok bábos, fotós és la-
ikusként forgolódó érdeklődő, aki szerda

(Folytatás a 4. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)

Búsulnék
Búsulnék veletek naphosszat,
Szólít a fejsze s a kapanyél,
Az ecset a fényben borozhat,
De festő igéből nem él.

Kezdem is elölről, kegyetlen,
Rámázó, vászon-dob, vetemény
S a múzsa, a múzsa, az egyetlen!
Morog a mosónő szerepén.

Maradna még tovább áltatni
Magam, hogy mégiscsak kiváltam,
Ha lehetne tovább is játszani,
Leltározó komédiámban.

Happening a bábszínházi világnapon Orbán Balázs fotós követői
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Vass Lehel: A csend

Életre keltek a bábok                                                                                                                                Fotó: Kucsera Jenő



délben zsúfolásig megtöltötte a marosvásár-
helyi Stúdió Színház előterét. Egyik percről
a másikra láthatták, érzékelhették, miként ölt
változó formát a csoda, hogyan születik a

Művészeti Egyetem audiovizuális kommuni-
káció és média, valamint bábművész szakos
hallgatói és irányító tanáraik alkotó együtt-
működése nyomán egy olyan rögtönzött pro-
dukció, amely részben az alkotómunka

titkaiba is beavatta a jelenlevő-
ket. Látványt, mozgást és álló-
képet, animációt és zenét,
fény-, füst- és hanghatásokat
gyúrt egybe a happening,
amelynek kiindulópontja a báb-
játékosok műhelymunkájába
szervesen beépülő fotósok ihle-
tett kiállítása volt. A tárlat
pedig, miközben átfogó képet
nyújtott a bábművészet alapos
begyakorlást vagy éppen 
improvizatív készségeket
igénylő sajátosságairól, ötletet,
ihletet, változó játékteret is köl-
csönzött az óriásbábokkal tüs-
ténkedő diákok rögtönzéseire.
Akik persze a közönséget is
igyekeztek bevonni a meg-
megújuló performance-ba. A
kis, vásári játékkuckók se hiá-
nyozhattak a bábjáték gyökere-
ihez visszavezető hagyomá-
nyos kis figurákkal, a Vitéz
László-i tradíciók verekedős
hőseivel, meg más animációs
jellegzetességekre is rácsodál-
kozhattunk. Mindenki jól érezte
magát, külön élményszámba
ment, ha valaki azt figyelte, ho-
gyan hangolódott rá a közönség

a történésekre, és élvezte a közös játékot.
Igen, ez az összedolgozás, a különböző sza-
kokon felbukkanó lehetőségek egybegyúrása,
harmonizálása újabb és újabb csapásokat nyit-
hat az egyetemi oktatás folyamatában. Egy-
szerű kuriózumnak is tekinthető, hogy az
1909–1910-es év fordulóján a Vitéz László
Bábszínház Rónai Dénes fotóművész műter-
mében jött létre Budapesten, de az ilyesmi
aligha lehet véletlen. Ma már tudjuk, még ha
ritkán is beszélünk róla, mekkora potenciál
rejlik az audiovizuális, digitális világ és az
animáció egybekapcsolásában. De ne kalan-

dozzunk túl messzire, térjünk vissza a március
21-i ünnepi eseményre. A csillagászati tavasz
alaposan megtréfált mindannyiunkat, déltől
tartósan havazott Marosvásárhelyen. Az igazi
bábművészet nem csapja be híveit. Ezt a vi-
lágnap egyetemes üzenetének megfogalmazá-
sára felkért kameruni-elefántcsontparti
művész, Werewere-Liking Gnepo is kihang-
súlyozta. A báb szakrális hagyományaira hi-
vatkozva, versben írta meg mondandóját. Ő is
szívesen gondolkodik összművészeti produk-
ciókban, biztos jól érezte volna magát szerdán
a Stúdió Színház előcsarnokában. (N.M.K.)

Kolozsvári József technikus, műkedvelő,
amatőr művész (szalmaintarziában) a Maros
megyei Magyarsároson született 1944. de-
cember 11-én. Lelki megrázkódtatást jelentett
az egyetlen fiúgyermeknek (öt leánytestvér
után) a családból való kiszakadás, tízévesen,
a családi fészek melegéből, indulás a kora
őszi napon Medgyesre, a hétosztályos általá-
nos iskolába. Búcsú mindattól, ami addig az
életet jelentette számára: a nyári rétek illatá-
tól, a domboldali hűs erdők lombos fáitól, a
szélzúgatta temetőktől, a mezőn legelő álla-
toktól, Fürge kutyájától, barátoktól és szüle-
itől. A medgyesi hétosztályos iskolát sok
megaláztatás után harmadik díjasként vé-
gezte, és nagy örömmel készült Nagy-
enyedre, az áhított Bethlen Gábor

Kollégiumba, pár barátjával, hogy majd a ko-
lozsvári egyetemen kössön ki. Az annyira vá-
gyott Bethlen Kollégium helyett olyan
iskolába kellett átiratkoznia, ahol nem kellett
fizetni. A csombordi szőlészeti-kertészeti
szakiskola ridegsége, az internátus katonai fe-
gyelme, a komisz konviktusi diákkoszt, a
megaláztatás miatt a kamasz diák alárendelt
helyzetben érezte magát jobb módú társaival
szemben. Olvasmányaiba menekül, így
zsenge élete valóságos érzelmeiért az iroda-
lom színpompás világával kárpótolja magát.
Tanulmányi eredményei mind jobbak, így
utolsó évesként az élvonalba kerül, ami diák-
társai elismerését s önbizalma növekedését
jelenti, arra ösztönözve, hogy gyengébb
anyagi körülményeiből következő hátrányos
helyzetét szellemi vagyonának gyarapításával
ellensúlyozza.

Éppen abban az időszakban egy élő költő
is hordozta szívében az iskola mogorva falai
között a versekké összeálló dallamokat. Csá-
vossy György, az akkor már elismert költő és
borszakértő – tanára volt.

A hároméves szakmai iskola elvégzése
után egy évet gyakorlaton dolgozik a bátosi
állami gazdaságban, majd visszakerül Csom-
bordra, és az induló négyéves technikum
román tagozatán végez. Kolozsvári József
kertészként kerül Segesvárra, a Városgazdál-
kodási (I.G.O.S.) Vállalat út- és parkgondozó
részlegéhez. Nevéhez fűződik egyebek mel-
lett a Segesvár Medgyes felé eső részében lé-
tesített virágházak és kertek megépítése, az
első virágüzlet megnyitása. Eredményeinek
köszönhetően megkapja a technikusi állást,
majd aztán hosszú évek múlva ebből a státus-
ból vonul nyugdíjba. Közben elvégzi az esti
líceumot, érettségi diplomát szerez. Bár sok
ideje nem marad az irodalommal foglalkozni,
ő mégis írogat – csak úgy magának. Kisebb

cikkekkel próbálkozik, amelyekből meg is je-
lenik néhány az akkori Munkásélet és Vörös
Zászló című újságokban. 

A verselést sem hagyja abba. Szavainak
művészi hitelét és eszmei valóságfedezetét a
közösségi hovatartozás felismerése biztosítja.
Kisgyermekként, nyiladozó értelmének a falu
jelentette a világ közepét. Mélyen belátott
már gyermeki szemmel a falu lakosságának
hétköznapi és ünnepnapi életébe, agya korán
elraktározza a családok, az emberi szakmák
titkait.

Későn szánta rá magát versei megjelente-
tésére. Mivel Segesváron hosszú időn át volt
a virágok mestere, 2009-ben megjelent köny-
vének címe igencsak beszédes: A rózsák fe-
lelőse (Impress Kiadó, Marosvásárhely). A
kis kötet dolgos életének „pihenőiben” kelet-
kezett lírai szövegeit tartalmazza.
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Bölöni Domokos

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 3. oldalról)

Kolozsvári József életírásáról

Happening a bábszínházi világnapon

településen. Az Orbán Balázs Fotóklub
2015-ös hivatalos bejegyzéséig már évtize-
deken át klubszerűen próbálták felfuttatni a
tevékenységet, túl tudtak lépni a válságos
időszakokon is, és jelenleg a tizennégy klub-
alapító rendszeresen működve hallat magá-
ról. Évente háromszor szervez kiállítást

helyi közönsége számára, sokfelé ismerik a
Föld napja tiszteletére rendezett tárlataikat,
jó híre van a NATUR ART-nak, és az év végi
szabad témájú szalonra is sokan kíváncsiak.
Az előbbi kettő, mint a nevük is sejteti, a ter-
mészetfotó kedvelőit szólítja meg. A mos-
tani marosvásárhelyi válogatásuk is ilyen
jellegű.

Egyetlen jelzővel azt mondhatnánk erről a
kiállításról, hogy szép. A kiállítók mindazt
megpróbálták lencsevégre kapni, ami lenyű-
göző a természetben. Hegyek, völgyek,
erdők, mezők, szelíd és vadregényes tájak, ég
és föld, vizek, fellegek, növények, állatok, ro-
varok, madarak, halak, vadak fényben és ár-
nyékban, téli ragyogásban, tavaszi
üdezöldben, nyári pompában, őszi tarkaság-
ban, hajnali ködben, alkonyi bíborban, so-
rolni sem lehet környezetünk ezernyi arcát.

Székelyudvarhely és környéke kiapadhatat-
lan látványban, persze fotósai távolabbra is
elmennek, ma már mindannyiuk előtt nyitva
a határ, és hozzák is képeiket mindenünnen,
ahonnan csak lehet, felvételeik jó szemre, di-
cséretes kitartásra, igényességre vallanak.
Emberek nincsenek a válogatott képanyag-
ban, mégis emberarcú a kiállítás, sugárzik a
fotókról a lélek melege, a fotókészüléket a
kellő pillanatban működésbe hozó idősebb és
fiatal fotográfusok embersége. (nk)

Orbán Balázs fotós követői
(Folytatás a 3. oldalról)

Vásárhelyi kollégák a megnyitón Fotó: Dr. Szabó József

Váratlan találkozás Fotók: Kucsera Jenő

Dr. Szabó József: Kék vércse

Füstbe ment akció



Páll Lajos – 80
Ennyi idős lenne a költő, festő április 2-

án. Hat éve hunyt el, ritkán emlegettük,
mióta a maga valójában nincs közöttünk.
Addig, ha valakit Korond felé vezetett az
útja, biztos, hogy valamilyen módon Páll
Lajos nevét is szóba hozta. Közelgő szüle-
tésnapja jó alkalom arra, hogy újra felfris-
sítsük emlékét a köztudatban. Képei is
rendkívül népszerűek voltak, verseit is
sokan kedvelték. A március 27-én, kedden
17 órakor nyíló emlékkiállításon ebből is,
abból is kap majd ízelítőt a Bernády Ház
közönsége. A tárlatot a művész családja
kezdeményezte, azt is szem előtt tartva,
hogy Páll Lajos itt lépett a festészet útjára,
itt kezdte művészeti tanulmányait, és első
egyéni kiállításának is Marosvásárhely
adott otthont 1965-ben. A családi hagyaték-
ból láthatunk reprezentatív válogatást ezen
az emlékrendezvényen, a képanyagot szé-
kelyudvarhelyi magángyűjteményből köl-
csönzött festmények egészítik ki. A költői
életműből válogatott az alkalomhoz illő
verseket Gálfalvi György író, szerkesztő,
aki a Páll Lajoshoz fűződő emlékeiből is
felelevenít néhányat a megnyitón. A költe-
ményeket Sebestyén Aba színművész adja
elő. Páll Lajos festői erényeit Nagy Miklós
Kund művészeti író idézi fel. 

A nyíregyházi grafikus március 26-án,
hétfőn 18 órakor az Art Nouveau Galériá-
ban nyíló egyéni tárlaton mutatkozik be a
marosvásárhelyi közönségnek. Egy-egy al-
kotását, kisebb sorozatát már korábban is
láthatták csoportos kiállításokon a helyi ér-
deklődők, főleg a gyergyószárhegyi mű-
vésztelep válogatott anyagai és a
székelyföldi grafikai szemlék jóvoltából.
Ezek a munkák is meggyőzően tükrözték
Szepessy Béla művészi ötletességét, igé-
nyességét, grafikai eszköztára rendkívüli
gazdagságát, gondolat- és hangulatteremtő,
látomásos fekete-fehér világának míves vo-
nulatait, a mostani kiállítása azonban teljes
ölelésben tárja a nézők elé mindazt, ami
méltó magyarországi és nemzetközi ismert-

séget és számos díjat, elismerést szerzett
neki.

Ahogy egyik méltatója, Vécsi Nagy Zol-
tán művészettörténész írta egy korábbi szé-
kelyudvarhelyi tárlat beharangozójában, a
Nyíregyházi Főiskola Vizuális Kultúra Inté-
zetének igazgatója „az egyik legtudósabb is-
merője és legigényesebb művelője a
hagyományos grafikai technikák lehető leg-
szélesebb skálájának, ezek mellett szakértője
a legújabb digitális technikáknak is. Határo-
zott és meggyőző érvei vannak amellett,
hogy egy olyan műfajban, mint a képgrafika,
jól megférhetnek egymás mellett a legújabb
digitális képalkotási módszerek a legtradici-
onálisabb eljárásokkal is. A tollrajz, a fa- és
a linómetszet biztos kezű virtuózának grafi-

kai lapjain olyan képi látásmódokat fedezhe-
tünk fel, amelyek visszaröpítenek a művé-
szettörténet korai korszakaiba, a
könyvnyomtatás hőskorába, azokba az
időkbe, amikor egy-egy metszet nemcsak
művészi üzeneteket hordozott, de kulcsfon-
tosságú információkat közvetített… He-
lyettesített számos olyan funkciót, amelyet
ma a pillanatok alatt előállítható és ugyan-
abban a pillanatban a világ másik végébe
közvetíthető digitális kép szerepe tölt be.
Ugyanakkor Szepessy grafikáin – tulajdon-
képpen zavarba ejtően elevenen – jelen
vannak annak a magából kifordult világnak
a látomásszerű lenyomatai, amely a reklá-
mok képi agressziójának sebhelyeit hor-
dozzák.” 

A művész eddigi munkásságát egy átfogó
kiadvány, a Grafikák is magába foglalja, az
abban megjelenő legfontosabb sorozatok, il-

letve egyedi darabok a vásárhelyi kiállításon
is láthatóak lesznek, de kötetben nem sze-
replő újabb grafikákat is kiállít, több olyat,
ami anamorfózisra épül. Az anamorfózis
(magyarul átalakulás, átváltozás) olyan áb-
rázolásmód, illetve művészettörténeti kifeje-
zés, amely azokat a felismerhetetlenné
torzított képeket jelenti, amelyek csak egy
különleges nézőpontból, vagy egy rájuk he-
lyezett tükörtárgy segítségével válnak újra
láthatóvá, felismerhetővé. Szepessy is kísér-
letezik ezzel az utóbbi időben. Bizonyára ez
is magyarázza a kiállítás költői címét, amely-
ben sokan ráismerhetnek a Bibliából kiemelt
szép idézetre. A Tükör által homályosan Pál
apostol korinthusbeliekhez írt levelének
részlete. Aki majd megnézi ezt a kivételes vi-
zuális élményt kínáló kiállítást, biztos felis-
meri, hogy a metafora a felmutatott anyag
egészére értendő. (N.M.K.)
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Tükör által homályosan 
Szepessy Béla kiállítása Marosvásárhelyen

Páll Lajos: Tavasz (a Mélység és magasság ciklusból)

Páll Lajos: Műhely (ceruzarajz)

Farkas Árpád

Negyedszázada néz egy szempár,
falamról fürkészőn figyel,
fehérre hántja napjaim le
tekintete pengéivel.

Tettem-vettem, végzém a dolgom
hold-karéj szemöldje alatt,
gyermekkel nemzém bé a házat,
míg ő bőrömre tapadt.

Ki tudja, melyik osöm les rám
vallatóan a köd mögül,
figyelvén, hogy az ük majd elkár-
hozik vagy éppen idvezül.

Házat is rakott: ha a négy fal
köröttem megduvad, lazul,
otthonom az a paraszttemplom
légyen, s benne magam az Úr.

Csodafiú-szarvasagancsból
kerít fészket a körtefa,
csontig-szélrágta ágai közt
vagyok a Tekintet fia,

ki szűkült szemmel továbbnézi
utód-megszállta otthonát,
házat, hazát belakna véle,
s ha nem bírja –: e kis szobát.

A tekintet (1.)
Páll Lajos Nagyapám című képe alá

Tükör által homályosan

És Faludy csak nézett 



Amálka megigazította a félrebillent kon-
tyot, miután többször is úgy tűnt, hogy nincs
a helyén. Nem állt oda, ahogyan szerette
volna. Arra gondolt, mi lesz, ha a férje belép,
s úgy néz rá, mint egy madárijesztőre. Mind-
járt érkeznie kell. Alig várja, hogy láthassa.
Hajnal óta fenn van, készülődik, süt-főz, ren-
det rak, takarít. 

Már százszor letörölte a port mindenről,
folyton kinéz az ablakon, de a kedves csak
nem jön. Máskor idejében meg szokott jönni.
Hosszú az út, az igaz, volt, amikor hetekig
odavolt, de általában pontosan jött. És jelzett
is előre. Ilyenkor már kávéztak. István csak
egyre mesélt, ő meg bámult rá azokkal a
nagy, kikerekedett gesztenyeszemeivel. Rajta
pihentetve tekintetét valósággal fürdött
benne. Valahányszor arcát pásztázta, mind-
annyiszor a férfiszem tükrében állapodott
meg, akár a hajó, ha kikötőbe ér. Belelátott a
lélek legkuszább labirintusába, áttetszővé
vált számára minden titok, kiismerte magát a
férfi bonyolult gondolatai között, megnyugo-
dott mosolyában, mint valami erdei tisztás
közepén, amelyen virágok pompáznak, őzgi-
dák ugrálnak a napfényben szárítkozó harma-
tos fűben, és hajnali szellő legyinti meg az
ágra szállt cinkéket. Már a tekintet átölelte,
betakarta őt, támaszt nyújtott neki. Érezte a
biztonságot. Mint amikor a lazacok elérik az
óceánt. Otthon volt benne, révbe ért.

A szakadó hóban alig araszolt a kamion.
Negyventonnás rakományát a közeli kisvá-
rosba szállította egy lerakathoz. A hólánccal
felszerelt kerekek nem győzték maguk alá
gyűrni az egyre szaporodó csapadékot. Meg-
termett, középkorú, barna sugárember vezette
a járművet, víg kedélyű jó barát, gyakorlott
sofőr hírében állt. Munkatársai megbecsül-
ték, a vállalat egyik alapemberének számított.
Szerelemből vette el feleségét, s nem is bánta.
A Jóisten szép családdal áldotta meg. Igaz,
hogy vasárnaponként sokszor úton volt, de ha
tehette, a templomot sem kerülte el. 

Még egy óra van hazáig – gondolta a sofőr.
Valahogy csak átkapaszkodom még ezen a
hegyen. Fél szemmel a műszerfal alá be-
csúsztatott ékszeresdobozkára pislantott.
Arany nyaklánc lapult benne, amit felesége
szülinapjára hozott. Meglepetésnek szánta.
Az asszony szerette a meglepetéseket. Sosem
érkezett haza hosszú útról üres kézzel. Mikor
a gyermekeknek, mikor a feleségének hozott
valami kis ajándékot. Csecsebecséket vagy
gondosan becsomagolt értéktárgyakat, a lé-
nyeg, hogy mindig sikerült velük örömet sze-
reznie. Most is gondolt rájuk, mialatt

átpakolták a rakományt, és pihenőidejében a
városban is szétnézett. Nem is indult volna
vissza anélkül, hogy vásárolt volna nekik va-
lamit. Fűtötte a vágy, hajtotta valami benső-
séges, szenvedélyes szeretet, mindig
figyelve: kinek mire van szüksége. 

Egyre emelkedő kaptatók, kanyargós szer-
pentinek sokasodtak előtte, de még napvilág
volt. Az autó lassan, de egyenletesen kapasz-
kodott felfelé. 

István bekapcsolta a rádiót, régi, vele egy-
idős, retró slágereket keresett. A kereső meg
is akadt egynél, ami teljesen hatása alá kerí-
tette. Bevillant egész gyermekkora, de főleg
ifjúsága, amikor kettesben táncoltak erre a
számra. Félhomályban, a testek egymáshoz
simulva, szemüket behunyva élték át önfe-
ledten az élményt, az érzést: be jó, hogy vagy,
micsoda boldogság megtalálni az igazit.
Aztán sétáltak egyet az éjszakában. Szerel-
mes telihold vigyázta lépéseiket s vetett ár-
nyékot mögéjük, ők meg tervezték a közös
jövőt. Templomi esküvő, három gyerek, s
építünk egy szép falusi faházat, nem messze
a várostól. Immár harminc éve ennek. A rá-
dióban épp híreket mondtak: a palesztin
elnök nem akar találkozni izraeli kollégájá-
val; Brüsszelben nem jutottak nyugvópontra
az uniós tárgyalások; egy orosz utasszállító
kényszerleszállást hajtott végre Mianmarban;
brit tudósok kísérletet végeztek majmokon az
Alzheimerért felelős gének felkutatására; a
Real kikapott otthonában házi vetélytársától,
a katalánok kemény öt-nullára büntették a ha-

zaiak alvó védelmét. Időjárás: nyugaton fel-
szakadozik a felhőzet, de a márciusi tél még
tartogat meglepetéseket a keleti országrész-
ben, helyenként ködszitálás, csúszós utak, ve-
zessenek óvatosan...

Hirtelen éles csattanást hallott, majd egyre
erősödő tompa robaj remegtette meg az egész
vezetőfülkét. Keze még jobban belekapasz-
kodott a kormányba, de úgy érezte, a kamion
irányíthatatlanná válik. Mintha zuhanna. A
teherkocsi ekkor már megpördült az ütközés-
től, és fékevesztett tempóban sodródott lefelé

a lejtőn. Csak annyit tudott még kipréselni a
száján: Én Istenem, segíts meg! Ekkorra már
fordult is oldalra az autó, és nekicsapódott
egy fenyőnek.

István vakító fényre ébredt. Körülötte sug-
dolózó fehér köpenyes, maszkos emberek
sürgölődtek. Egyikük megjegyezte:  – Figyel-
jen, doktor úr, megmozdult a szemhéja...

Aztán újra álomba merült. Játszadozó
gyermekeket látott, amint feléje szaladnak: 

– Apúú! Megcsináltam a házit! 
– Apu, mikor jössz hazaaa? 
– Apúú, képzeld, Manci azt írta fel a táb-

lára, hogy szeret...
Amikor magához tért, fehér falakat látott.

Feje feltámasztva, nyaka gipszben, lába be-
pólyálva, mindkét karjából műanyag csövek,
gumivezetékek lógtak ki. A nővér a képer-
nyőt bámulta, mennyire egyenletes a szívve-
rés.

Az asszonyka az esti hírekből tudta meg,
hogy a kamionsofőr, aki balesetet szenvedett,
valójában az ő férje. A kisteherautó úgy csú-
szott meg a kanyarban, a csúszós úton, hogy

a kamiont kibillentette egyensúlyából, ami
nemcsak felborult, de a hegyoldalon be is
csúszott, amíg egy fa meg nem állította. A
mentősök órákig próbálkoztak, amíg a 
ronccsá vált kamionfülkéből a még életjele-
ket mutató sebesült sofőrt elszállíthatták.
Nyak- és csigolyatörés, belső vérzés. A gyors
műtéti beavatkozás után hetekig tartották az
intenzív osztályon. Utána is hosszú, alapos
megfigyelést helyeztek kilátásba, számtalan
vizsgálatnak vetették alá, évekig tartó lába-
dozásra van szüksége.

Amálka rendületlenül járta a kórházat, be-
szélt az orvosokkal, intézkedett, amit lehetett,
de leginkább azzal törődött, hogy a gyer-
mekek biztonságban legyenek, s hogy férje
mindent megkapjon, ami ilyenkor szükséges.

Már tavaszodott. Kertjükben kipattantak a
fák rügyei. Itt-ott hófoltok tarkították a bá-
ránylábas gyümölcsös alját. A kikerics lilán
hajbókolt a szélben, távoli harangzúgás gyűj-
tötte össze a nagyböjti lelkigyakorlatra ké-
szűlő falusiakat.

Virágvasárnap volt. A Lécfalván átrobogó
sebes patakra most nem lehetett ráismerni.
Megduzzadt, haragos hullámai habot vertek
a felszínen, néhol, szűkebb fordulóknál a
medréből is kilépve a megáradt patak bőszen
nyaldosta a kapualjakat. 

Volt ugyan ereje a napnak, de az árnyékos
szellő kellemetlenül arcon csapta a kerekes
székben lábadozó Istvánt. Levegőzött az ud-
varon, így volt ideje szemügyre venni a bok-
rok alatt kibújó hóvirágot, ibolyát, sőt a
kardvirág hagymái is nyújtogatták lándzsáju-
kat a frissen olvadt hó alól. Ahogy bal kezé-
vel sirülőre fogta az egyik kereket, arra lett
figyelmes, hogy a kapu alatti résnyi helyen
többrendbéli hullámzással hömpölyög be a
csatakos ár. Barnás taraján bizony sok apró
ágat, papírt, hulladékot is bedobva az ud-
varra. Közelebb hajolt, és nem hitt a szemé-
nek.

Egy ékszeresdoboz villant ki a vízből. Fél-
oldalt lehajolt utána, fölemelte, a nap felé tar-
totta, majd kinyitotta.

Az aranymedál, az Amálkáé! – döbbent
meg. 

Patakzó könnyeit magába szívta a hólé áz-
tatta anyaföld.

Kolozsvári József 1971 óta szalmaintarziás képek készí-
tésével is foglalkozik, szalmaképei Amerikától Kínáig meg-
találhatók, több mint tizenöt kiállításon szerepelt velük. 

Könyvét kiállítással egybekötött olvasótalálkozón mutat-
ták be 2009 novemberében a segesvári szórványkollégium
Gaudeamus Házában, majd Marosvásárhelyen is, az unitárius
egyházközség kövesdombi temploma Bözödi György termé-
ben. A fekete alapon készült szalmaképek mintegy rárímel-
nek verseire. Aki olvassa őket, megnézi képeit, új érzésekkel
gazdagodhat. 

Életében van valami végzetszerű. Nincsenek véletlenek.
Élete delelőjén találkozik első szerelmével. A dermedtnek
tűnő szív olvadozni kezd. Megszületnek a szerelmes versek,
de voltaképpen az élet minden területéről írt témák és mély
gondolatok gyöngyszemeit próbálja felfűzni egyetlen szálra.

Ezt a szálat úgy hívják: szeretet. Verseiből kicseng az iro-
dalom iránti feltétlen tisztelet és szeretet. 

Sokáig dédelgette magában életsorsa megírását, míg végre
2017 nyarán nekiveselkedett, és gépbe írta a történetet. Benne
időrendi sorrendben foglalkozik a gyermek- és ifjúkorral, is-
koláival, szakmai képzésével, katonai szolgálatának emléke-
ivel, helykeresésével a szűkebb pátriában: Magyarsároson,
Szőkefalván, Medgyesen, Csombordon, majd végül Seges-
váron –, eközben pedig küzdelmek és sikerek, diák- és le-
génycsínyek, kamaszkori fellobbanások, a bakaság élményei,
aztán a szakmai törekvések, többszöri nekiveselkedés, a fe-
lettesek packázása, munkahelyi intrikák, szűkön mért elis-
merés, a kisember gyakori alázása, lelki sérülései, mind fölött
főképpen a szerelem, a családalapítás, a házasság, a gyer-
meknevelés, az otthonteremtés gondja-baja, abban a demok-
ratikusnak csúfolt rendszerben, amely a rokonizmusra,
nepotizmusra, protekcióra épülve csak a törtetőket, a felfele

hízelgőket, lefelé rugdosókat, a feljelentőket, besúgókat, az
opportunista tehetségteleneket, a kontraszelektált trógereket
promoválta, és kíméletlenül elgázolt mindenfajta jóra való
kezdeményezést, a sikereket pedig magának tulajdonítva
szolgálta kegyúrként parancsoló diktátorát.

A sors nem volt hozzá kegyes, hiába próbált minduntalan
kitörni a szürkeség kelepcéjéből; a betevő falatért, a megél-
hetésért, a közösségi elfogadottságért állandó bozótharcot
folytató férfi számára egyre távolabbinak tűnik dédelgetett
álma: hogy egyszer majd nekidurálja magát, és minden egye-
bet félretéve író lesz. 

Nem lehetett az, csupán képzelgő, álomkergető, egyik tra-
gédiából a másikba hulló ember, játékszere a sorsnak, amely
senkit sem kímél. Előbb szeretett felesége betegsége és kál-
váriája, abszurd körülmények között bekövetkezett halála
emészti fel minden erejét, energiáját, anyagi és lelki tartalé-
kait, majd egyetlen szeretett fia, a holland földön családot
alapító, szépreményű műszaki tehetség hirtelen halála, a leg-
szebb férfikorban bekövetkezett megmagyarázhatatlan tra-
gédia jelent olyan megpróbáltatást, amilyet a legerősebb
természetű apák is nehezen viselnek el. 

A gyász évei azonban megedzették, főleg az unokák jelen-
tenek örömöt, derűt Kolozsvári Józsefnek. A gyász fájdalma
nem múlt el, de enyhült... Élni kellett tovább. Hamar múló
sikertelen kapcsolat után találta meg azt a személyt, akivel
békében leélhetik hátralevő éveiket. Az a tanítónő, akinek
egykor udvarolt is egy kicsit szülőfalujában, de az élet mind-
kettejüket másfelé sodorta, egy szép napon jelentkezett, és
elkezdődött az új szerelem, az új családi kapcsolat –, és a fe-
leség biztatására állt össze előbb a verseskönyv, aztán az öné-
letírás, amelynek nem is adhatott volna találóbb címet, mint
ami a borítóján áll: Egy álmot kergettem (Juventus Kiadó,
Marosvásárhely, 2018). 
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Támogatók:

(Felhasznált forrásanyag: Büki S. Mihály: A magyar művelődés segesvári szentélye. Népújság, Marosvásárhely, 2009. nov. 11.; Székely Katalin ny. tanítónő: Képek és szavak szerelmese
– Előszó)

(Folytatás a 4. oldalról)

Firtos... Páll Lajos rajza

Sebestyén Péter

Kolozsvári József életírásáról

Hólé



ELVESZETT
ELVESZTETTEM László Katalin névre
szóló autóbuszbérletem. Semmisnek
nyilvánítom. (7612)

MINDENFÉLE

ALKALMAZUNK hegesztőket, laka-
tosokat. Tel. 0766-519-187.
(19976-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Megpihenni tértél, a fájdalmat
elhagyva, melyet remény-
kedve viseltél magadban.
Kegyetlen volt a sors, hamar
elvett tőlünk, de a te szíved
emléke örökre itt marad
közöttünk.
Fájó szívvel emlékezünk
március 24-én FOGARASI
SÁNDORRA halálának 12.
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Emlékét szívünkben őrizzük
mindörökre. Leánya, Marika,
unokája, Zsolt és ennek
családja. (7553)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk DÁLYAY
GABRIELLÁRA halálának 4.
évfordulóján. Drága, szép
emlékét, szeretetét szí-
vünkben megőrizzük egy
életen át. Nyugodjon
békében! Szerettei. (7062)

„Voltak még terveid, nem
készültél menni, de elvitték
életed, nem tudtál búcsúzni.
Csendben mentél el, örök
csendre leltél, szívünkben
azóta mély fájdalom él. A Te
csillagod fent ragyog az égen,
utat mutat nekünk a gyász
sötétjében. Légy boldog ott,
ahova mentél, nem haltál meg,
te csak álmodni mentél. Oly
drága voltál nekünk, hogy azt
nem pótolja semmi, lelkünk
sebeit nem gyógyítja senki.
Fájó szívvel emlékezünk a
legdrágább testvérre, az
ákosfalvi születésű JUNGLING
ILONÁRA halálának 37.
évfordulóján. Nyugodjál bé-
kében! Gyászoló nővére, Zéfi
és családja. (sz.)

ELHALÁLOZÁS

Megrendülve értesültünk ked-
ves kórustársunk, 

KARMAZSIN MATILD 
haláláról, akivel hosszú éveken
át együtt énekelve dicsértük az
Urat. Emlékét szeretettel őriz-
zük, nyugodjon békében! 

A Vártemplom Psalmus 
kórusa. (7611-I)

Fájó szívvel búcsúzunk 
NAGY JÓZSEFTŐL. 

Emlékét örökre megőrizzük.
Sógornője, Gizella

és lánya, Ildikó.  (7618-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Fájó szívvel búcsúzunk szeretett
unokatestvérünktől, NAGY
JÓZSEFTŐL. Emlékét
megőrizzük. Nyugodj békében!
Őszinte részvétünk gyászoló
családjának. Zsuzsa és Jutka.
(7616)

A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok tartalmáért 

a hirdetésfeladó vállalja 
a felelősséget!
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VILLANYSZERELÉSI ANYAGOKAT FORGALMAZÓ KFT.
alkalmaz ELADÁSI ÜGYNÖKÖT és SOFŐRT. Tel. 0734-123-877.
(19982-I)
SOMOSTETŐ KÖRNYÉKI CSALÁDI HÁZ KERTJÉNEK a kar-
bantartásához keresünk hozzáértő FIATAL NYUGDÍJAST. Érdek-
lődni 9-17 óra között a 0722-667-748-as telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

A Népújság hirdetési
irodájában 
felveszünk  

APRÓHIRDETÉST 
a kolozsvári 

SZABADSÁGBA, 
a csíkszeredai 

HARGITA 
NÉPÉBE, 

a sepsiszentgyörgyi
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi
NYUGATI 
JELENBE.

Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy 
NAGY JÓZSEF 

sokszoros országos, valamint Balkán-bajnok 
és még aktuális diszkoszdobó rekorder, 

több olimpiai játék résztvevője 
hirtelen elhalálozott. Március 26-án 13 órakor helyezzük örök
nyugalomra református szertartás szerint a református
temetőben. 

A vigasztalhatatlan család. (7619-I) 

Focioktatás Marosvásárhelyen! 
Labdarúgás iránt érdeklődő fiúk és lányok jelentkezését várja 

az MSE Focisuli. Ha betöltötted az 5 évet, nálunk a helyed! 
Kezdők és haladók is jelentkezhetnek, új csoportok is indulnak. 

Az MSE a város első sportklubja, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia
marosvásárhelyi alközpontja. Az oktatás magyar nyelven folyik.

Telefon: 0720-522-618, www.focisuli.ro. 
Kezdj el focizni még ma!

ŞTEFANIA javasasszony bioenergiát használva a böjti
időszakban imával és szentelményekkel dolgozik
Marosvásárhelyen. Az egyház által is elismert, a
legsikeresebb a lelki problémák megoldásában. Leveszi az
átkot, a rontást, feloldja a kötéseket, kibékíti a szétváltakat,
segít alkoholizmus, csontfájdalom, megmagyarázhatatlan
hasfájdalom, epilepszia, idegbaj, családi viták esetén, segít
a magán- és üzleti életben stb. A bándi Anita köszöni, hogy
Ştefania segítségével együtt lehet kedvesével. János
Régenből hálás, hogy megszabadult a rontástól és ismét
jövedelmező az üzlete. Az eredmény 100%-osan garantált.
Hívják bizalommal a 0743-854-205-ös telefonszámon. 

Lakossági találkozó 
a Bükkös utcában…

Csütörtökön, március 22-én délután a polgármester ta-
nácsadója, Claudiu Maior a marosvásárhelyi Bükkös

utca lakóival találkozott. A találkozón a környék tulajdonosi társulása-
ival és az érdeklődő lakosokkal közösen részletekről döntöttek a Bük-
kös utca főjavítási munkálatainak elkezdéséről (hiszen az elmúlt
időszakban több fővezetéket kicseréltek), a járdák megjavításáról, va-
lamint új parkolóhelyek létesítéséről. Emellett megállapodás született
arról is, hogy a fákon koronaigazítási munkálatokat végeznek a kör-
nyéken. Ugyanakkor négy helyszínt jelöltek ki, ahova föld alatti sze-
méttárolókat helyeznek el, hogy ezáltal megszüntessék a jóérzéssel
hadilábon állók (szemétben kotorászók) ténykedése miatti kellemet-
lenségeket. Végül, de nem utolsósorban, hőszigetelési projektek vég-
rehajtásával kapcsolatos kérdéseket is megvitattak.

A köz-, bel- és külkapcsolatok osztálya

A Siletina Impex Kft. – 
Helyi Közszállítási Vállalat Rt. Társulás

személyzetválogatást szervez a
következő állások betöltésére:

• AUTÓBUSZSOFŐR
Követelmények: 
– D kategóriás hajtási jogosítvány
– érvényes szakmai engedély (attesztát) 
– személyszállításban szerzett legkevesebb két év tapasztalat
• AUTÓSZERELŐ
Követelmények:
– autószerelői végzettség
– autójavításban szerzett legkevesebb három év tapasztalat
• AUTÓVILLAMOSSÁGI SZAKEMBER
Követelmények:
– autóvillamossági szakképzettség
– alapos autóelektronikai ismeretek
– IVECO autóbuszok komputeres diagnosztizálása és javítása 
– legalább három év tapasztalat
Amit ajánlunk:
– dinamikus munkaközösség
– motiváló bérezés
– ételjegyek
– szállítás a munkahelyre és vissza a marosvásárhelyi lakhellyel ren-

delkezőnek 
– egyéb előnyök
A kérvény önéletrajzzal, a jogosítvány, illetve az engedély másola-

tával (a sofőröknek), valamint a végzettséget igazoló iratokkal, esetleg
ajánlással (a többi állásra jelentkezőnek) a cég Marosvásárhely, Béga
utca 2. szám alatti titkárságán nyújtható be hétfőtől péntekig 10–15 óra
között. 

Bővebb felvilágosítás a 0265/269-077 vagy a 0733-090-691-es tele-
fonszámon. Csak a követelményeknek megfelelő személyeket hívjuk
meghallgatásra. A társulás fenntartja a jogot, hogy próbára tegye a jelent-
kezőket.

A vezetőség

Pénteken délelőtt 8.45 órakor Al-
sóbölkényen a 153-as megyei úton
egy diákokat szállító besztercei ki-
rándulóbusz, amely a zenei tan-
tárgyolimpia helyszínére tartott, le-
csúszott az úttestről. A 32 diákot és
öt felnőttet (két szülő és három pe-
dagógus) szállító jármű utasai közül
senki sem sérült meg. A diákokat
két kisbusszal az alsóbölkényi pol-
gármesteri hivatal székhelyére szál-
lították,  meleg teával kínálták őket,
melegedni és falatozni is lehetősé-

gük volt, azt követően folytathatták
útjukat. 

Maros megyében a váratlan kia-
dós havazás helyenként fennakadást
okozott a közúti közlekedésben. A
megyei rendőrség szóvivője szerint
a járműforgalom a téli útviszonyok-
nak megfelelő volt, az útburkolatra
csúszásgátló anyagokat szórtak.
(szer)

Turistabusz az árokban

Fotó: ISU



KÖZLEMÉNY
A kóbor állatok nemzetközi napja alkalmából a sintér- és

tetemeltakarítási szakrészleg második alkalommal szervez
nyílt napokat „Én is szeretnék nevet kapni” mottóval.

Eszerint április 4-én 8.30 és 18 óra között a Marosvásárhelyi Pol-
gármesteri Hivatal alárendeltségébe tartozó, Prut utca 24. szám alatti
kutyamenhely lakói várják az állatbarátok látogatását. 

Ezúttal is lehetőség nyílik szárazeledel, takaró és a menhely kutyái-
nak kényelmét javító egyéb eszközök, felszerelések adományozására.

Várunk mindenkit szeretettel!
Florian Moldovan,

a közterület-felügyelőség igazgatója

A MAROSVÁSÁRHELYI
NEMZETI SZÍNHÁZ

a 21/2007. sz. rendelet 13. cikkelyének 3. bekezdése értelmében

előadó-művészeti és zeneművészeti intézményekben 
sajátos tevékenységre

VILLANYSZERELŐ – SZÍNPADI VILÁGOSÍTÓ

munkatársat alkalmaz.

Interjú: 2018.03.28-án 11 órakor.
Beiratkozni március 27-ével bezárólag lehet az intézmény 

humánerőforrás-irodájában.
Tájékoztatás a 0365-804862/113, 

vagy a 0265-219261 telefonszámokon.

A Transilvania Repülőtér 
versenyvizsgát szervez 

az alábbi állások betöltésére:

1. Referens (Beszerzések) – C.O.R. 331309
Egy állás meghatározatlan időre 
A versenyvizsga időpontja: április 4., 9 óra 
Feltételek: középiskolai végzettség érettségi oklevéllel.
2. Szakreferens (Beszerzés) – C.O.R 241261 
Egy állás meghatározatlan időre
A versenyvizsga időpontja: április 4., 9 óra 
Feltételek: felsőfokú végzettség 
3. Karbantartó és javító villanyszerelő – C.O.R 741307
Három állás meghatározatlan időre.
A versenyvizsga időpontja: április 5., 10 óra.
Feltételek: 
– energetikai, elektrotechnikai, elektromechanikai, szerelői vagy

ipari profilú középiskolai végzettség a szaknak megfelelő képesítéssel.
Műszaki posztliceális iskola végzettjei is jelentkezhetnek, energetika,
elektrotechnika, elektromechanika vagy építkezési villanyszerelői 
szakon szerzett oklevéllel;

– ANRE által kibocsátott, érvényes I. fokozatú villanyszerelői enge-
dély. 

Részletek a www.transylvaniaairport.ro honlapon vagy a 0265-328-
888-as telefonszámon. 

MAROSVÁSÁRHELY 
POLGÁRMESTERI HIVATALA

versenyvizsgát hirdet
a Gazdasági Igazgatóság haszonbérbe- és bérbeadási, valamint el-

adási szakosztályán a következő köztisztviselői állások betöltésére:
– jogtanácsos, I. szint, fő szakmai fokozat
– jogtanácsos, I. szint, asszisztensi szakmai fokozat.
A versenyvizsgára az intézmény székhelyén (Marosvásárhely, Győ-

zelem tér 3. szám) kerül sor 2018. április 24-én 10 órától – írásbeli
vizsga. 

Az állásinterjú időpontja a későbbiekben kerül kihirdetésre.
A jelentkezési iratcsomókat 20 napon belül lehet benyújtani, azután,

hogy a felhívás megjelenik Románia Hivatalos Közlönyének III. feje-
zetében, és a 2017. évi 761-es számú kormányhatározat 49-es cikke-
lyének (1) bekezdésénél előírt okiratokat kell tartalmaznia.

A meghatározott bibliográfiát, illetve a munkaköri leírásban meg-
szabott feladatköröket az intézmény székhelyén és hivatalos honlapján
(www.tirgumures.ro) teszik közzé.

Az iratcsomók átvételére vonatkozó tájékoztatás és kapcsolattartás:
Marosvásárhely, Győzelem tér 3. szám, 85-ös iroda, 0265-268.330-as
telefonszám, 110-es mellék, vita.ibolya@tirgumures.ro, kapcsolattartó
Vita Ibolya tanácsos.

Dr. Dorin Florea
polgármester

Föld alatti szeméttárolók a Kövesdombon
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, szakszolgálatain keresztül, nemrég további hat föld alatti

szeméttárolót helyezett el a Kövesdombon, miután a tulajdonosi társulásoktól számos, erre vonat-
kozó igénylés érkezett a városhá-
zához. „Sok gondot okoztak

azok, akik a jóérzéssel és a törvénnyel ha-
dilábon állnak, akik állandóan jöttek, a tá-
rolókból kiszedték a szemetet és
szétszórták. Ezért kértük a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatalt, hogy itt, a Ion Bu-
teanu utcában is elhelyezzenek ilyen kon-
ténereket” (Lavinia K.).

Ilyen szeméttárolókat a város többi lakó-
negyedében is helyeznek el, mondta a pol-
gármester tanácsadója, Claudiu Maior, aki
jelen volt a föld alatti szeméttárolók elhe-
lyezésénél.

A köz-, bel- és külkapcsolati osztály
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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
Oneşti tér 12. sz., a Litoral mögött,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907

- 0265/311-862
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741-235-239, 

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

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

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

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

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

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

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

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

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.


