
A karácsonyi ünnepek közeledtével egyre többen szeretné-
nek külföldről vagy külföldre csomagot küldeni szeretteik-
nek, ezért közösségi oldalakon is érdeklődnek a
csomagküldési lehetőségek iránt. A koronavírus-járvány
megszorításai kapcsán az országhatárokon átívelő csomag-
küldési és csomagátvételi lehetőségekről Ferencz Gábort, a
Maros Megyei Vámhivatal vezetőjét kérdeztük.

Egyre több a belföldi és külföldi csomagküldő cég, egyesülnek, kü-
lönválnak, már online csomagküldést és -átvételt is igénybe lehet venni,
a feltételeket azonban a futárszolgálatok szabályzatokban rögzítik, azokat
a honlapjaikon lehet tanulmányozni. A DPD, FEDex, TNT, Sameday,
Nemo Express, Fan Curier csak néhány az ismertebbek közül. A legtöbb
futárszolgálat azonban nem vállalja a törékeny, értékes küldemények
szállítását, illetve a feladó saját felelősségére vállalják a szállítást. Me-
gyeszékhelyünkön is megjelentek a postafiókszerű automaták, 
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„sodródik a lélek”
Ránk köszöntött volna Daphne ideje?
A világ aligha hajlandó ezt tudomásul
venni. Illetve a változások korát éljük,
ez kétségtelen, de nem az olyanokét,
amilyet a görög mitológia a becsülete
védelmében babérfává változó nimfa
példáján keresztül állít elénk.
____________4.
„Valahol egy szoftver
fut bennünk”
A marosvásárhelyi művészeti iskolába
járt, majd a budapesti képzőművé-
szeti akadémia grafika szakán vég-
zett. Évek óta a bajai III. Béla
Gimnázium művésztanára, nemrég
Angliában állított ki. 
____________5.

Nemzetközi csomagküldemények járvány idején

Ajándék a távolból



amelyekbe a feladó kisebb méretű csomagot helyez-
het el, vagy egy jelszó segítségével átveheti külde-
ményét az automatából, amennyiben nem tud
időpontot egyeztetni a futárokkal.

Ferencz Gábort, a Maros Megyei Vámhivatal ve-
zetőjét arról kérdeztük, kell-e bármiféle változásra
számítani a postai csomagküldő szolgálatok tevé-
kenységében. Amint az intézmény vezetője kifejtette,
továbbra sem szünetel a postai csomagküldő szolgá-
lat, a sürgősségi állapot és veszélyhelyzet idején sem
kellett elrendelni ilyen jellegű megszorító intézkedé-
seket. 

A Távol-Keletről érkező csomagok kezelését sem
kellett rendkívüli óvintézkedésekhez igazítani. A
tranzitzónába érkezett csomagokat ugyanis fertőtle-
nítik, csak ezt követően kerülnek az elosztóközpon-
tokba, majd a postahivatalokba. Az Adó- és Pénzügyi
Hivatal – melynek alárendeltségében működik a
vámhivatal – által elrendelt óvintézkedések a vámhi-
vatal tevékenységét is befolyásolják, mivel a táv-
munka bevezetésével és az online ügyintézés révén
igyekeznek csökkenteni az ügyfelekkel való közvet-
len érintkezést. Többek között korlátozták az ügyfe-
lek beléptetését annak érdekében, hogy az
ügyfélablakoknál várakozva betarthassák a szemé-
lyek közötti kötelező 1,5 méteres távolságot. 
Vámilleték-mentesség 

A nem uniós államokból érkezett postai küldemé-
nyeket Marosvásárhelyen a Nagyállomás téri posta-
hivatalban és Segesváron ellenőrzik
szúrópróbaszerűen, a címzettek jelenlétében. A ma-
gánszemélyek 45 és 150 euró alatti küldeményei
vámmentesek. Csupán az unión kívüli országokból
érkezett csomagokra kell vámilletéket fizetni. A vám-
mentesség feltétele, hogy ne rendszeres időközönként
érkezett csomagok legyenek, a termékeket a címzett,
illetve családja szükségleteire szánják, ugyanakkor a
mennyiségből is következtetni lehet arra, hogy nem
árukereskedelmi céllal érkezett. 

A nem kereskedelmi célból magánszemélytől ma-
gánszemélynek küldött termékek, melyek értéke cso-
magonként nem haladja meg a 45 eurót, vámilleték-
és héamentesek, beleértve a cigarettát, alkoholt, de
akár a parfümöt is. Példának okáért egy csomagkül-
demény akkor lehet vámmentes, ha dohánytermékek-
ből 50 szál cigaretta, 10 szivar, illetve 50 gramm
dohány, alkoholból egy liter 22%-osnál magasabb al-
koholtartalmú ital, és két liter bor, 50 ml-es parfüm
van, de csak abban az esetben, ha a csomag összér-
téke nem haladja meg a 45 eurót. Ha ennél nagyobb
értékű a csomagküldemény, a címzett illetékekkel
számolhat. 

Magánszemély ennél nagyobb mennyiség esetén a
vámszabályzatban előírt termékekre megszabott vám-
illetéket, a 19%-os hozzáadottérték-adót (TVA) és a
luxusadót kell kifizesse. Románia uniós tagországgá
válását követően a gazdasági egységek szabadon
dönthetnek arról, hogy a számukra legkedvezőbb il-
letéket megszabó országot válasszák. Egy Törökor-
szágból érkező szállítmányért Romániában nem kell
újabb illetékeket fizetni, amennyiben Bulgáriában ki-
fizették a vámilletéket – hangsúlyozta a szakember.
Interneten rendelt termékek illetékkötelezettsége

Nem számolnak fel vámilletéket a forgalmazóktól
interneten rendelt termékekre, amennyiben a csomag-
küldemény értéke nem haladja meg a 150 eurót. A
hozzáadottérték-adó (TVA) kifizetése alól azonban
csak azok a küldemények mentesülnek, melyek értéke
10 eurónál alacsonyabb. A 150 euró fölötti küldemé-
nyek csak a vámilletékek és a TVA kifizetése után ve-
hetők át. Az unión kívüli országokból érkező postai
csomagküldemények közül a legtöbb a távol-keleti or-
szágokból, főleg Kínából érkezik, melyek interneten
rendelt, olcsó elektronikai termékeket tartalmaznak.
A vámilleték megállapításának alapjául a termékeket
kísérő pénzügyi dokumentumok, számlák szolgálnak. 

Amennyiben az ellenőrző szervek kétségbe vonják
a számlák hitelességét, netalán alulértékeltnek vélik,
árkatalógus alapján állapítják meg a termékek valós
értékét. A nem EU-s termékek esetében az adók és il-
letékek részaránya jóval alacsonyabb az eladási
árban, ezért olcsóbbak is, azonban az unión belül
ezek törvényes forgalmazása csakis az EU-s adók és
illetékek kifizetése után történhet. 

Annak ellenére, hogy az Európai Bizottság rende-
letben fogadta el az uniós tagországok között alkal-
mazott egységes vámilletéket, az európai uniós
országhatárokon sem egységes a kiszabható illeték,
mivel az állami költségvetésbe utalt héa vagy áfa or-
szágonként változik. Mivel egy adott termék ára már
tartalmazza a vásárlás helye szerinti ország által ki-
vetett adókat (áfa és illeték), a többi uniós tagállam-
ban nem kell a termék után külön fizetni. 

Az uniós vámhatóságoknak azonban jogukban áll
meggyőződni arról, hogy a termékeket valóban saját
fogyasztásra vásárolták. Ehhez többek között megvizs-
gálhatják a termékek csomagolását vagy szállítási mód-
ját, illetve ellenőrizhetik, hogy az illető végez-e
kereskedelmi tevékenységet, és mennyi terméket szál-
lít. A vámilleték a vámunióban egységes, az uniós
alapba kerül, azonban a héa (TVA) és a luxusadó or-
szágonként változó, mert az az állami költségvetést
gyarapítja. A vámilleték az áru értékének 0–15%-a, ami
a termékek függvényében változik – tájékoztatott 
Ferencz Gábor, a megyei vámhivatal vezetője. 

Ma VILMA, 
holnap MIKLÓS napja.
MIKLÓS: : görög eredetű név, amely
délszláv közvetítéssel érkezett hozzánk.
Jelentése: győzelem + nép. A cseh és a
szlovák változat a Mikulás, amellyé ná-
lunk a gyermekeknek ajándékot hozó
püspök neve alakult. 
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ELŐFIZETÉS 
A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!

Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 
hónapra a Népújság szerkesztőségében: 

Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 
2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő, 

naponta 8-14 óra között, szombat – vasárnap zárva.
Tel.  0742-828-647

5., szombat
A Nap kel

7 óra 51 perckor, 
lenyugszik 

16 óra 36 perckor. 
Az év 340. napja, 
hátravan 26 nap.
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December 6-án, Szent Miklós ün-
nepén az Erdélyi Magyar Televízió
műsorait is átjárja az ünnepi hangu-
lat, de természetesen a rendkívüli
parlamenti választások sem marad-
nak ki a műsorfolyamból. A 13, 15,
17 és 19 órától kezdődő élő válasz-
tási híradókban beszámolnak a vá-
lasztások részeredményeiről, fontos
tudnivalókról. Ahogy a nézők már
megszokhatták, 13.30-tól az Üzenet
szeretettel műsorban vendégeskedik
Fazakas János, akit az Erdélyi Ma-
gyar Közművelődési Egyesület Kal-
lós Zoltán-díjban részesített a
néptánchagyományok továbbadását
szolgáló több évtizedes oktatói és
közművelődési munkássága elisme-
réseképpen. A Pszichotrillák műsor
kezdése ezúttal 16.30-kor lesz, Ba-

dics Petra és állandó vendége, dr.
Kádár Annamária a Mikulásról és a
körülötte levő mágikus gondolko-
dásról fognak beszélgetni. A délután
fél 6-tól kezdődő Hitélet műsorban
a Kárpát-medencei imanapról be-
szélget Balázs Attila műsorvezető
Borsos Melindával, az Erdélyi Egy-
házkerület Nőszövetségének az el-
nökével és Berekméri Melindával, a
Marosvásárhelyi Cserealji Reformá-
tus Egyházközség lelkipásztorával.
Este 8 órától Jakab Orsolya és Far-
kas István vezetésével négyórás élő
választási műsorban mutatják be a
parlamenti választások eredményeit,
és elemzőkkel, szakértőkkel, politi-
kusokkal vitatják meg a szavazás
végkimenetelét. Kellemes tévéné-
zést kívánunk!

Advent második vasárnapja
az Erdély TV-ben

Soós Zoltán: A marosvásárhelyi önkormányzatnak 
saját hóeltakarítási szolgáltatása lesz 

Marosvásárhely polgármestere, Soós
Zoltán, a helyi tanács 2020. decem-
ber 3-i, csütörtöki rendkívüli ülésén
bejelentette, elrendelte a köztiszta-
ságért és hóeltakarításért felelős
igazgatóság újraalakítását annak ér-
dekében, hogy a városnak saját hó-
eltakarítási közszolgáltatása lehes-
sen.

Az említett tanácsülésen visszavonták a
napirendről a marosvásárhelyi köztisztasági
különadó bevezetésére és kezelésére vonat-
kozó szabályzat határozattervezetét. Soós
Zoltán polgármester ismertette azokat az
okokat, amelyek miatt visszavonták a terve-
zetet: az adókat visszamenőleges hatállyal
behajtani – 2020 júliusától kezdődően – nem
lenne törvényes, és jelenleg nincs szabályo-
zás ezek beszedésére. Ilyen körülmények kö-
zött a jelenlegi köztisztasági szolgáltatót, a
Sylevy Salubriserv magánvállalkozást felha-
talmazzák, hogy ideiglenesen begyűjtse ezt
az illetéket, a későbbiekben pedig újra létre-
hozzák a város köztisztaságért és hóeltakarí-
tásért felelős igazgatóságát.

„Tekintettel a visszamenőleges hatályú
adóbehajtással kapcsolatos kérdésekre – ami
nem törvényes –, és mivel a jövő évre vonat-
kozóan sem létezik szabályozás, amely elő-
írja, hogy miként kell ezeket az adókat
begyűjteni, a tervezet visszavonása mellett
döntöttünk. Újabb ülést hívunk össze, és a
köztisztasági adók begyűjtési jogát visszaad-
juk a Sylevy cégnek, amely jelenleg a szol-
gáltatást végzi. Nem áll rendelkezésünkre
elég idő, néhány nap alatt nem lehet elkészí-
teni a törvényszerű szabályozást az összes
szükséges jóváhagyással, ezért visszatérünk
a hat hónappal ezelőtti megoldáshoz: a
Sylevy vállalkozás fogja behajtani az adót a
magán- és jogi személyektől, a Marosvásár-
helyi Polgármesteri Hivatal pedig csak a
köztisztasági illeték különbözetét fizeti. Saj-
nos ez a régi rendszer egyik hagyatéka,
amely nem tette működőképessé ezeket a
város számára nagyon fontos szolgáltatáso-
kat! Ezért javasoltam a város köztisztasági
és hóeltakarítási igazgatóságának újraalakí-
tását, amely sokkal hatékonyabb és sokkal
könnyebben felügyelhető lesz. Marosvásár-

helynek saját hóeltakarítási közszolgálata
lesz, mint ahogy az Románia legtöbb váro-
sában is működik. Amíg ezt az igazgatóságot
létrehozzák, érvényben marad az idén július-
ban megkötött szerződés a Sylevy céggel.
Holnap visszatérünk az erre a helyzetre vo-
natkozó megoldással. Az adó és a szabályzat
ügyének elodázása, megoldatlansága 15 mil-
liós lyukat eredményez a város büdzséjében.
Ennyit a régi városvezetésről!” – mondta
Soós Zoltán polgármester a helyi tanács ülé-
sén. 

Ugyanazon az ülésen határozattervezetet
fogadtak el arra vonatkozóan, hogy a 2020–
2021-es téli idényre a hóeltakarítási szolgál-
tatást kiszervezik, sürgősségi eljárásban, a
közbeszerzéseket érintő 98/2016. számú tör-
vénynek megfelelően.

Továbbá a testület határozattervezetet fo-
gadott el Marosvásárhely megyei jogú város
közigazgatási területi egység 2020-as költ-
ségvetésének kiegészítéséről. Ami a köztisz-
tasági szolgáltatást illeti, a városháza
gazdasági igazgatója, Ana Năznean el-
mondta, hogy a jóváhagyott összeg 27 millió

lejjel csökkent, azonban a költségvetési tar-
talékból sikerült több mint 4 millió lejt át-
csoportosítani ehhez a fejezethez, így az idei
évre előirányzott teljes összeg 41.445.843
lej.

Egy másik elfogadott határozattervezet –
amelyet Soós Zoltán polgármester kezdemé-
nyezett – a 2009. december 17-i 481. számú
helyi tanácsi határozat bizonyos cikkelyei-
nek kiegészítését és módosítását érinti, ez
ugyanis a tömbházak energiahatékonyságá-
nak növelését érintő építészeti megoldásokra
vonatkozik. A kiegészítésre azért volt szük-
ség, mert a Maros megyei tulajdonosi társu-
lások egyesülete kérvényezte, hogy a
hőszigetelési felújítások során bizonyos te-
raszokat ne zárjanak le hőszigetelő burkolat-
tal. A kérvényt több apartmantulajdonos
kérésére fogalmazták meg, akik nem értenek
egyet ezzel a megoldással. Emellett érvény-
telenítették az említett tanácsi határozat 2-es
cikkelyének 3-as bekezdését, ami a nem egy-
séges, csak bizonyos lakrészeknél való bur-
kolásra (külső hőszigetelés) vonatkozott.
(közlemény)

Ajándék a távolból
(Folytatás az 1. oldalról)



Az esztétikai benyomás az első,
amikor kézbe veszel egy könyvet,
majd következik a számbavétel, az
ízlelgetés, a műélvezet, és végül az
értékelés. A folyamat meg inkább
evidens az irodalmi antológiák
esetében, ahol a többszerzős meg-
mutatkozás mindig valami furcsa
kíváncsiságot ébreszt: ígéret, nem
számadás. 

Az Ambrus Lajos szerkesztésében
most megjelent Hazanéző a versek útján
című sóvidéki lírai antológia*  már ke-
ménykötéses borítójával felhívja magára
a figyelmet. A szürke sószínben pom-
pázó, fehérbe formázott népi-mitológiai
figurákkal díszített fedőlap rögtön be-
mozdítja a könyvszerető olvasót, s szám-
bavételre serkenti. Kik lehetnek e
viszonylag kis kiterjedésű tájegység jeles
költői, akik kiérdemelték az olvasói meg-
mérettetést egy ilyen ízléses tálalás-
ban?… És itt jön a számbavétel. 

25 élő vagy holt költő sorakozik fel
benne, és mindegyik költőhöz – a saját
portré mellett – egy-egy képzőművészeti
alkotás is társul, 20 képzőművészé – azért
20, mert öt esetben a költő és a művész
személye megegyezik –, így együtt for-
mázva meg a kötet korpuszát. Ez a szer-
kesztői koncepció – egy szerző, egy
képzőművész – azt a szándékot takar-
hatja, hogy együttesen felmutattassék a
régió irodalmi-képzőművészeti gazdag-

sága, egy kötetbe terelve mindazokat,
akiknek e tájhoz közük van a születés
jogán, vagy az ottani ténykedés ürügyén,
akik hozzájárultak Sóvidék kulturális ar-
culatának alakításához.  

A beválogatás kritériuma a kötődés, a
ligatúra: a részvételi jog kivívása beleszü-
letéssel, tevékenységgel, választással. „A
ligatúrák mély kötések, melyeknek meg-
léte értelmet ad a választási lehetőségek-
nek” – mondja Ralf Dahrendorf**, és
elkötelez.  Jóleső érzés így, egy asztaltár-
saságban találkozni a szülőföld jegyében,
„hogy legyen, ahonnan elmenni, / legyen,
ahová visszatérni” (Ambrus Lajos), „kicsi
Halál patakánál, / végzetünkből mit se
sejtőn, / Parajd felett, fent az erdőn” (Áp-
rily Lajos), ahol fohászkodni lehet még a
Hatalmas Úrhoz, „hogy virágozzék e
nemzet” (Bölöni Domokos), ahol az
anyanyelv „csilingel itt, belül, ha vissza-
hív” (Deák-Sárosi László), s a „mezei
úton” még találni „hitvány patkószeget”
(Elekes Ferenc). „A szülőföld nem vénül
meg, / minduntalan hazaszólít, / ha szu-
ronyos gondok űznek, / tapasztalom, mi-
lyen jó itt” (K. Kovács András) annak, ki
„nem kunyhóban, nem is palotában: oltá-
ros sátorban” születik (Kedei Zoltán), hol
„cserépkályha, láda / stelázsi a konyhá-
ban / néma fű és néma fa az udvaron / a
falon fiatalkori képe rég halott nagyapák-
nak” (Király Farkas), s „fákat ültetek, le-
vendulabokrot, / metszem a szőlőt, hátha
mégis van értelme” (Király Zoltán),
akkor is, ha „az ember csak cipeli álmait,
/ sírva dicsekszi nyomorúságait” (Király

László). S így van jól. „A harcok/ veszte-
sei / átsétálnak / a holnapba” (Majla Sán-
dor), „reggeltől estig csak a munka”
(Márton Károly), és bizony „hullhatna
éppen mannaként / az áldás” (Molnos Fe-
renc), mert „itt van hát a furcsa partraszál-
lás” (Páll Lajos). Napba nézni, jövőt
tervezni, dolgozni, alkotni lehet-e itt? A
kérdés költői lenne, ha nem volna rá vá-
lasz. „Korond: itt néztem / Legelőször
napba. / Nap fia lettem” (Ráduly János).
Tehát „van egy világ. / És jó benne lenni.
/ Halandók vagyunk, / de mégis: / por-
szem-létünk igencsak felragyog / az örök-
kévalóság fényes-végtelen reggelében”
(Simó Márton). És akik maradnak? „ujj-
lenyomatok”... bár „minden elhalt bőr-
sejttel közelebb kerülünk a túlfolyókhoz”
(Tófalvi Előd). 

Az ízlelgetés, műélvezet közepette be-
lefeledkeztem az olvasásba. Alig lehetett
abbahagyni. A könyv grafikai anyaga –
bár csak fehér-fekete rajz, rézkarc, fest-
mény, kisplasztika, installáció – emeli az
esztétikai élményt. Garancia erre: 
Benczédi Sándor, Bocskay Vince, Faza-
kas Koszta Tibor, Józsa Ildikó, Józsa
Judit, Kacsó István, Kádár-Dombi Péter,
Kedei Zoltán, Kertész Boróka, Kusztos
Endre, Kuti Botond, Kuti Dénes, Láng
Eszter, Molnos Ferenc, Molnos Zoltán,
Moldován Gyula, M. Péter János, Sar-
kady Imola, Sántha Csaba, Siklódi Zsolt,
Sükösd Ferenc, Páll Lajos, Török Sándor,
Venczel Árpád, Vinczeffy László.

*Kiadja a Firtos Művelődési Egyesü-
let, Korond, 2020.

**Egy új rend nyomában. Napvilág
Kiadó, 2004, 40.
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Egyed Emese

„Larvatus prodeo”
Könyvtár, jegyzetek, számítógép nélkül,
írószer nélkül, már csak gondolattal,
számításokon túl, experimentum
csak lélekben: fogalom- s mondatszinten.

Már csak úgy félkönyéken, etruszk módra.
Már csak vízszintesen, létben lebegve,
benső s távoli hangokra figyelve,
jaj, várakozva, zenébe fogózva,

akarva.
Akaratlan.

Nem hagyatkozva, lassan oldozódva,
azonosulva:
már
csak
gondolattal.

A versek útján 
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Albert-Lőrincz Márton



Köszöntöm városunk szülöttjét, a 70 éves
Terényi Ede zeneszerzőt, ugyanakkor dilem-
mában vagyok, mert ez alkalommal nem a ze-
neszerzőt fogom egy-két mondattal méltatni,
hanem a festő Terényit, aki igazi művész,
igazi alkotó, amint Nagy Miklós Kund jelle-
mezte a Múzsában: „totális alkotó”. Én egy-
szerűen úgy fogalmaznám meg: költő, a szó
nemes értelmében: a hangok költője, a szavak
költője, a színek költője.

Az utóbbit ragadom ki, a színek költőjéről
osztanám meg Önökkel gondolataimat,
annak ürügyén, hogy itt láthatjuk Terényi Ede
25 munkáját, festményét, melyek a Dante Is-
teni színjátékából inspirálódtak, mégpedig 7
darab a Pokolból, 9 a Purgatóriumból és 9 a
Paradicsomból. A munkák külön-külön ana-
lizálására az időkeret miatt nincs lehetősé-
günk.

Terhelt életünket, néha a pokol bugyrait is
megjáró, átélt életünket csak poézissel lehet
könnyíteni: szép szóval, színnel, hanggal, ze-
nével és főleg harmóniával.

Amint látjuk és tapasztaljuk, a művészet el-
választhatatlan Terényi életétől. Képekben ál-
modja meg azt a diadalmaskodó emberi
érzést, érzelmet, a tisztán csengő szeretetet,
mely a kínokkal megélt poklon át is vezet, el-
jutni, a tisztítótűz segítségével, a Paradicso-
mig. Képein földhöz kötődésünk költői
töredékét hozza elénk, a csillagos égbolt ki-
teljesedését, a földtől az égig érő transzkap-
csolatot, valamint az angyalok táncát a
téremlék fénycsillagán.

„Ami kimondatlan, az lesz a műalkotás” –
Honardot idéztem, ami szavakra lefordítva
annyit jelent, hogy a műalkotás megmagya-

rázásához nem elegendő a szókincsünk. Ez
vonatkozik a Terényi Ede itt látható, úgy is
mondhatnám, absztrahált képeire. Nincs mit
belemagyarázni, sokkal inkább próbáljuk
megtalálni azt a suhanó szellőt, mely vitte
Dantét a fénycsillag felé, Beatrice felé, azt a
szellősuhanást, mely magával ragad minket
is, és rávezet arra az útra, melyen haladva az
örökkévalóság kapuján bejuthatunk a Para-
dicsomba, a szép és az elegancia pályaudva-
rába, ahol a gyönyör birtoklásával életünkbe
csempészi magát a tisztán csengő szeretet,
majd csapongó fantáziával mozgathatjuk a
magunk bábfiguráját.

Terényi tisztában van küldetésével. A kép-
zőművészeti munkák segítségével igyekszik
könnyíteni az emberek millióin, és gyógyítani
a lelkiekben szenvedőkön, mert tudatában
van annak is, hogy a művész feladata az élet
titkainak kutatása, feltárása, hogy azok ösz-
szefüggésének megtalálásával segítségére
lehet az embereknek, amint Oscar Wilde is
mondja: „A művészet és csakis a művészet
védhet meg minket az élet veszedelmeitől”.

Az itt látható dantei sorozatból is kiolvas-
ható a művész szemlélete, törekvése, és főleg
az, hogy olyan művészetről álmodik, mely ér-
zelmileg megérint, az értelemhez is szól, tet-
tekre buzdít és cselevésre késztet.

Ezek a képek. Sugallnak és elindítanak. 
Valamennyien külön utakon járunk, de ér-

telme van a közös felismerésnek is: az igazi
alkotás értékének kisugárzásával szellemi ka-
landra vihet bennünket.

Tisztelt közönség! Az elmondottakat nem
megnyitónak szántam, csupán megérinteni,
megsuhintani lelkünket pár mondattal, ame-
lyek Terényi Ede emberi, művészi, alkotói, ze-
netudósi nagyra becsült személyisége váltott/
válthat ki. Terényi Ede színes grafikája
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Ránk köszöntött volna Daphne ideje? A
világ aligha hajlandó ezt tudomásul venni. Il-
letve a változások korát éljük, ez kétségtelen,
de nem az olyanokét, amilyet a görög mito-
lógia a becsülete védelmében babérfává vál-
tozó nimfa példáján keresztül állít elénk. A
költő érzékenyebb nálunk, köznapi emberek-
nél, minden kis rezdülésre, hamarabb érzékeli
a korhangulatok módosulásait, és ha mégsem
látná ezek jeleit, megpróbálja előrevetíteni,
előcsalogatni, vagy egyszerűen önmagában

lejátszani, előidézni azokat. Ezért is jó ol-
vasni sorait, versei által átélni az övéivel azo-
nos létérzéseket. Talán gyógyírként is hatnak
lelki bajainkra. Egyed Emese előző verskö-
tete, a Paian esetében sem volt másképp. Az
három évvel ezelőtt jelent meg a Lector
Kiadó gondozásában, akárcsak ez a mostani
finoman elegáns kivitelezésű kötet,* amely-
nek borítóját Láng Orsolya egyik ihletett ké-
pének felhasználásával tették légiesen
időtlenné. A kiadvány eséllyel indulhatna egy
Szép könyv versenyen. A benne közzétett líra
is méltó e klasszikusan visszafogott, korsze-
rűen könnyed, tetszetős köntösre.

Valójában nem tudjuk, milyen változások
részesei lehetünk, ebben a záruló nehéz,
ember- és emberiségpróbáló esztendőben kü-
lönösen nem, csak remélhetjük, hogy jövőre
és az azután következő években jobbra fordul
a sorsunk. Ennek a lélekerősítő versgyűjte-
ménynek a bemutatóját sem lehetett a hagyo-
mányokhoz illő módon megtartani, ahogy a
teljes 26. Marosvásárhelyi Nemzetközi
Könyvvásárt sem, csak virtuálisan kerülhet-
tek az olvasók elé a kötetek, de az online be-
szélgetések mégis közel hozták hozzánk a
szerzőket. Egyed Emese is több műhelyti-
tokba beavatta az érdeklődőket a szerkesztő-
vel, Gálfalvi Ágnessel folytatott érdekes
beszélgetés során. Elmondta, hogy úgy érzi,
minden folyamatos változásban van, bele-
értve önmagunkat, és emiatt talán észre sem
vesszük, hogy mi és miképpen módosul. A
mostani kötete is „jelezheti azt a vágyunkat,
hogy egyszerűbbek, közvetlenebbek legyünk,
az átváltozás pedig a kapcsolatok fenntartásá-
nak, a találkozás örömének a beteljesülését
hozhatja meg az elszigetelődés után.” 

Egyed Emese költészete ebben a kötetben
is jól érzékelhetőn tükrözi a költő rendkívüli
kulturális tájékozottságát, a nagy elődök és
az általuk képviselt igaz értékek megbecsü-
lését, természetes beépülését a maga lírai uni-
verzumába. A mítoszok épp úgy erősíthetik
az üzenetét, mint a későbbi gondolkodók, al-
kotó elmék tovább adható hagyatéka. Nem
lett volna meglepő, ha a „Larvatus prodeo”
verscímet emelte volna ki a könyv fedőlap-
jára. Az álarcban járkálás, a rejtőzködés kar-
téziánus stratégiája nem csak jelképesen,
filozofikus magasságokban kívánkozik a
versbe, valóságosan, földhözragadtan is része
volt idei mindennapjainknak. És ki tudja,
még meddig lesz ez így.

A tíz ciklusba társított 73 régebbi és új köl-
temény egyébként sok mindent elárul a költőnő
hétköznapjairól, szeretteiről, hangulatairól, re-
ményeiről, álmairól, nagyanyai mivoltáról, iro-
dalmi, képzőművészeti, zenei vonzalmairól. És
biztosan sok olvasót megragadnak a kötetben
jelen levő istenes versei.

Előreláthatólag még megannyi örömteljes
élménnyel ajándékozza meg majd a versba-
rátokat Egyed Emese és a marosvásárhelyi
Lector Kiadó együttműködése. (N. M. K.)

„sodródik a lélek”
Egyed Emese új kötetéről

Színek, szavak, melódiák

A jeles zeneszerző, zenetudós, egyetemi tanár 2020. no-
vember 27-én hunyt el Kolozsváron, életének 86. évében. Ma-
rosvásárhelyen született 1935. március 12-én. Népszerű volt
szülővárosában is, műveit itt is sokszor megszólaltatták, azo-
kat lapunkban több alkalommal méltattuk. Azt kevesebben
tudták, hogy a zene mellett a képzőművészet is nagyon von-
zotta, festményei, grafikái is figyelmet érdemelnek. Kiállítá-
sokon is bemutatkozott munkáival. A zeneszerző így vallott
képzőművészeti foglalatosságairól:    „1976 óta komolyan
foglalkozom zeném színes grafikákkal való kifejezésével, a
hallgatókhoz való közelítésével. Több egyéni kiállításom is
volt Kolozsváron, Marosvásárhelyen, Szatmárnémetiben,

főleg hangverseny-bemutatóim alkalmával. Ötven kötetben
megjelent műveimet (saját kiadás) ezekkel a festményekkel
díszítettem, magyaráztam. Lassan kezdett egyenrangúvá
válni festészetem a két másik világom pályaívével. Ma már
tudatosan vállalom, grafikusi-festői pályámat magaménak
érzem, és az előbbi kettővel egyenértékűnek tartom.” 

2005-ben a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában lezajlott szüle-
tésnapi koncertje alkalmával az
előcsarnokban kiállítást nyitot-
tak a zeneszerző La Divina
Commedia című színes grafikai

sorozatából. A kezdeményező Vasile Cazan, a helybeli fil-
harmónia igazgatója volt. A közelmúltban búcsúztunk tőle.
Most Terényi Edétől kell búcsút vennünk. Különleges
módon tesszük meg, közöljük azokat a sorokat, amelyekkel
az ünnepelt zeneszerző festészeti, grafikai munkásságát
Kedei Zoltán festőművész méltatta a tárlatnyitón. A méltató
a napokban töltötte 91. esztendejét. Köszönjük a kéziratot,
és jó egészséget, alkotókedvet kívánunk neki. Íme az akkori
szövege:

Emléksorok Terényi Edéről

Kedei Zoltán

*Egyed Emese: Daphne ideje, Lector, Marosvásárhely, 2020  

Fohászkérő
Ne szóljak bele Istenem
add hogy hallgassak nem én dolgom

add hogy ne azon gondolkozzam folyton

ne akarjak világot változtatni
ne gondoljam hogy

reám tartozik

Két sós patak
tóvá ölelkezik

fecskék szőnek
szúnyoghálót fölötte
billegető
üzen a nád alól

tiloserdő
szabadrablás

ne gondolkozzam 

Folyton

A könyvről kérdezel?
(Lakatlan-sziget-könyvem?
Elvesztendő jó könyvem?
A livre-de-chevet könyvem?
Legkedvesebb tíz könyvem?
Szívemhez nőtt
egy
könyvem?!

Jaj, nincs énnékem, nincsen,
megtagadom a választ.)

Egy könyv, mely engem választ.
Egy szerző. (Én élesztem.)
Edíció. Mely ritka!

Nappalok könyves titka.
Álmok dédelgetettje.
Meg

nem
írt

könyv…

Helyette:
könyvtárak tágassága.
Könyvszerzőim országa.
Versek, regények, hangok:
viszontlátható partok,
élmények visszatérte. 



A marosvásárhelyi művészeti iskolába
járt, majd a budapesti képzőművé-
szeti akadémia grafika szakán vég-
zett. Évek óta a bajai III. Béla
Gimnázium művésztanára, nemrég
Angliában állított ki. Online művésza-
kadémiát vezet, tanítványai nemcsak
a Kárpát-medencéből, hanem Nyu-
gat-Európából is részt vesznek tan-
folyamain. Személyiségfejlesztő, te-
hetséggondozó youtuber lett a karan-
tén ideje alatt, régi vágyát valósítva
meg: minél szélesebb körben átadni
tudását, melyet rábízott egy felsőbb
hatalom. Sipos Loránddal (Marosvá-
sárhely, 1969. március 2.) bajai mű-
termében, művészotthonában beszél-
gettünk.

– Apám családfája az 1700-as évek elejéig
visszavezethető, nyárádmenti székelyek,
anyámék székelyvajaiak. Ott nyugszanak a
dédnagyapáim Székelyvaján a kis református
templom kertjében.

– Miért kellett eljönni Magyarországra?
– 1988-ban édesapám átszökött a határon,

nem érezte jól magát a kommunista rendszer-
ben, az elnyomásban, pedig nem volt fiatal-
ember, elmúlt negyvenéves. Kapott egy
hontalan útlevelet az akkori magyar kor-
mánytól, holott születésekor, 1942-ben
Észak-Erdély Magyarországhoz tartozott.
Utána mi édesanyámmal családegyesítéssel
jöttünk át Magyarországra. 

Mindig művészettel foglalkoztam, ezt sze-
rettem volna tanulni, de akkor távoli álom
volt, hogy egyszer majd Budapesten képző-
művészeti egyetemet végezzek. Így a szegedi
tanárképzőre felvételiztem, ahol nagyon jó
emberekkel találkoztam: Sinkó István, Deér
István voltak a tanáraim. Buzdítottak, hogy
foglalkozzam képzőművészettel, mondták,
hogy Lóri, neked nem itt van a helyed. Egy
év után fel is vettek a képzőművészetire, el-
végeztem a grafika szakot, ott König Róbert
tanított, akinek sváb ember lététre nagy ma-
gyar szíve volt, és nagy példamutatással adta
át a művészeteket. 

– Vásárhely mit adott hozzá a művészi pá-
lyához?

– Számomra a művészeti általános iskola
a volt Lenin utca 8. szám alatt volt fontos.
Schneller Mária, Barabás Éva festészetet ta-
nított. Miholcsa Józsefről megmaradt egy kép
az emlékezetemben: szakállas fiatalember
sárga szarvasbőr nadrágban jött rajzot ok-
tatni. Ezután következett a művészeti líceum
a hegyen.

A szülőváros nagyon erős nemzeti öntuda-
tot adott, amely egész életemen végigkísér,
feltöltődést ad, amiből erőt merítek. Tudom
a helyem az életben.

– Hol van az ember helye?
– Ebben a közösségben. Ezért nem men-

tem Nyugat-Európába, itt élek a Kárpát-me-
dencében, most Baján. Sok délvidéki,
felvidéki barátom van, együtt gondolkodunk,
valahol egy szoftver fut bennünk.

– Mi ez a program?
– Egy belső indíttatás, útravaló az élethez,

az életben való részvétel. Tudom a helyem.
Tudom, hogy vannak helyzetek, konfliktu-
sok, amelyekbe nem megyek bele. Külső
szemlélő maradok. Elsősorban az embert, a
barátságokat nézem. A hitem pedig kapcsolat
az éggel. Református vagyok. 

– Várjál, rajzolok rólad egy képet! – (Fel-
áll, rajztáblát, szénceruzát hoz. Ezt követően
párhuzamosan készítünk egymásról portrét,

így válaszolgat, egy percre nem
nyugszik a kis székely ember.)

– Mit jelent a hit? 
– Kapcsolat az éggel, hit a Jóisten-

ben, a magyarok istenében, így taní-
tották gyerekkoromban nekem.
Kölcsönös kommunikáció a miénk,
úgy, mint a középkorban az ikonfes-
tőknél. Ahhoz, hogy egy képem sike-
rüljön, Ő vezeti a kezem. Vera icona
– igaz kép, amit a Jóisten irányította
kézzel csinálok.

Része vagyok a természetnek, a
természeti hierarchiában hiszek, hogy
valami feljebbvaló dolog mozgatja az
egész világot, mindannyiunkat. Nem
véletlenül vagyunk ide teremtve,
hanem valami munkára, valami el-
végzendőre. 

– Az ihlet Istentől jön?
– Isteni vezettetés. Törekszem arra,

hogy jó festő legyek. Hogy mennyire
jutottam, milyen megmérettetésben –
nem érdekel.

– Hol az a pont, amikor a festmény életre
kel?

– Festem a képet, festem, s érzem, hogy
meg kéne állni, de mégis folytatom, majd fél-
reteszem. Előveszem másnap, megnézem,
alakítok rajta, és akkor valami megfogja a
kezem, hogy na most állj meg.

– Látható előre a kép, vagy alakul a festő
keze alatt?

– Látom. Egy ismerősöm mindig azt
mondja, olyan, mintha a képem egy álma
lenne. Vannak álmaink, és azokban a ködös
bizonytalan így jelenik meg.

–  Miért a sok víz, pára, eső, elmosódottság
a képeken?

– A Halak jegyében születtem. Szeretek a
vízzel foglalkozni. Fő technikám az akvarell,
nagyon izgat, mert kevesen csinálják jól, mert
a legnehezebb technikákhoz tartozik, nehéz
kezelni és javítani, ha valami elromlik.

– Az alkotáshoz szertartás is tartozik?
– Ihletem mindig van. A szertartás, hogy

felveszem a köpenyt, kinyomom a festéket,
oda-vissza beszélgetek a Fentivel, hogy
most mi lesz. Dolga van velem, ide küldött,
hogy vidámságot, mosolyt, egy perc szüne-
tet, egy impressziót vigyek az emberek vi-
lágába. A komor témák nem érdekelnek.
Önmagamon is sokat dolgozom, hogy ma-

gamon tudjak mosolyogni. A gyarlóságon, a
hibákon.

Nem biztos, hogy elmélyült dolgokkal kell
foglalkozni. Az embernek tennie kell a dol-
gát, és hinnie kell önmagában. A festőnek kü-
lönösen hinnie kell magában, különben nem
fog menni.

A karanténban festőiskolát indítottam el,
ami régóta agyban megszületett. Magyar
nyelven tanítok, egyelőre, viszont az angol
kell. Sok diákom van a Kárpát-medencéből,
Belgiumból, Svédországból, Németország-
ból. Egyéni személyiség- és művészeti fej-
lesztés. Youtuber letten – de rondán hangzik!
Felveszem a munkáimat, és megosztom
azokkal, akik járnak az iskolámba. Elküldöm

nekik a feladatot, ez egy referenciakép, egy
minta, ahogy én készítem el, a folyamatot fel-
veszem videóra. Látszik, ahogy a színek be-
szélgetnek egymással. 

– Milyen céllal tanulnak a diákok?
– Nagyon különbözők a célok. Jó kikapcso-

lódás, egy gyerekkori álom, ami nem tudott
teljesülni, mert egyedül nem tudnak, nem mer-
nek nekifogni, hiába van mindenféle oktatóvi-
deó fent a neten, kell egy festő, aki tanár is.

– A vásárhelyi képek hogy keletkeznek?
– Folyamatosan festem a vásárhelyi képe-

ket, ahogy telik az idő, kicsi nosztalgia is van
benne. Nekem ez vizuális kihívás. Vásárhely
városképe egyébként is meghatározó, nagyon
szép. Mi mást festenék, mint a szülővároso-
mat? Bajával hasonlóságokat mutat: a Duna-
part – Maros-part. Itt is van víz, van erdő,
szépnek szép. Az emberek lelkülete is ha-
sonló: befogadóak, jó humorúak. 

– Sok a városrészlet. Mi van a látványon túl?
– Egy hangulatot keresek. Arra jellemző

épületet, városrészt. A látvány utáni rajzokat
szeretem: megfogni, megtalálni a genius

locit, a hely szellemét Az autóm hátuljában
mindig ott az akvarellkészletem, megállunk
valahol, érdekességre van szemem, készítek
egy kis vázlatot, hazajövök, megfestem olaj-
ban, nagyobban.  Nemrég festettem a Duna-
parton a nem túl szép Türr István hidat, de
szeretem a helyszínt. Kiülök, megfestem,
mint a nagybányai festőiskolában a plein air
festők, akik a helyszínen elkészítették a
képet. Tovább akarom vinni és továbbadni,
hogy a festészetnek fontos és lényeges része
kimenni a természetbe. Az impresszionisták
is ebbe az irányba léptek.

– Madárábrázolásaid sörcímkékre kerül-
tek. Ilyen praktikus célokat is szolgál a mű-
vészet?

–  Egy jó barátomnak, aki tiszteli a munká-
mat, eszébe jutott, hogy van egy jó söre, mi
lenne, ha helyi művész festené meg a helyi fe-
kete gólyát, meggyvágót. Vaddisznós sör is
lesz, szarvasos sör is lesz… Amit kérnek, arra
reagálok, mint a reneszánsz korban, amikor
nem művészek voltak a festők, hanem szakem-
berek. Az 1800-as években kezdett elszakadni
a művészet a szakmától, megjelenik a szakadt,
éhező festő, az egyén tragédiája. Leonardóék
megrendelésre dolgoztak attól függetlenül,
hogy belelopták a saját egyéniségüket a műbe.
Részei voltak a nagy egésznek, hiába voltak re-
neszánsz festők, csatlakoztak az elődjeikhez:
nem az egyéniség volt fontos, hanem a munka,
amit meg kellett csinálni.

– A nyáron bemutatott Bunyevácok című
könyv borítója a te munkád. Hogy esett rád a
választás? 

– Ikotity István, a szerző ismeri a munkái-
mat, arra gondolt, hogy az én stílusom illik
az ő bunyevác könyvéhez. Egy fekete-fehér
fotót adott kiindulópontnak, melyen pün-
kösdkor a bajai barátok templomából jött ki
a tömeg. Egy zászlóra utaló motívum is van
rajta. A kép érdekes látvány volt, színvilágá-
ban vonzó, hiszen egy könyvborítónak von-
zónak kell lennie. Továbbgondoltam, és egy
„lóris” képet készítettem róla. 

– Ha a székely ember megnősül, épít egy
házat, s különmegy a szüleitől. A bunyevácok
ezzel szemben többgenerációs házközössé-
gekben éltek, patriarchális társadalomban,
ahol a legidősebb férfi, az após döntött. Nem
félelmetes ez a sokaság?

– A család lényeges. A sokaságuk, mivel ez
egy nagycsalád. Ezzel is a megmaradásukra
utalnak: itt vagyunk, egy templomból jövünk
ki, nemcsak a múltunkkal foglalkozunk,
hanem van bennünk jövő is.

– A népszámlálási adatok szerint Baja há-
romszáz éve nagyrészt bunyevácok lakta te-
lepülés volt. Ismersz bunyevácokat?
Hasonlítanak az erdélyiekre?

– Vannak bunyevác diákjaim: Petres, Vi-
dákovich. Van, aki nagyon hasonlóan gondol-
kodik, mint mi, erdélyiek. Bence Zsuzsit
elvittem Székelyvarságra, nagyon otthonosan
érezte magát, érezte a mi gondolkodásunkat.
Mi büszkék vagyunk arra, hogy székelyek
vagyunk. Ez a büszkeség a bunyevácokban is
megvan. 

Balázs Ildikó

A Toldalagi-palota Marosvásárhelyen

Sipos Loránd festménye Ikotity István Bunyevácok című könyvének borítójára

Mester és tanítványok az online-táborban. Sipos Loránd a fotó bal szélén

Támogatók:
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„Valahol egy szoftver fut bennünk”

Sipos Loránd művésztanár székelységről,
istenhitről, ihletről



A koronavírus-járvány előidézte válsághelyzet s az
utóbbi évben bevezetett korlátozó intézkedések – mint
annyi mindenre – kulturális életünkre, s ezen belül a
képző- és iparművészeink alkotómunkájára is hatást
gyakoroltak. Egyrészt a bemutatkozás lehetőségei lát-
szanak szűkülni, az egyéni és csoportos tárlatok ren-
dezését ugyanis a kiállítóterek fenntartói ideiglenesen
felfüggeszteni, az alkotótáborok szervezését a műpár-
toló és műértő szakemberek halasztani, lemondani
voltak kénytelenek. Az erdélyi kiadók és nyomdák ki-
látástalanná váló helyzete miatt a katalógusok, művé-
szeti albumok megjelentetése, publikálása szünetel.
Egyes művészeti ágak képviselői, technikák gyakorlói
az alapanyagok, kellékek árának emelkedését, beszer-
zésének nehézségeit is tapasztalhatták. Művészeink je-
lentős része mint pedagógus is szembesülhetett a
járvány okozta krízis következményeivel.

A marosvásárhelyi Studium–Prospero Alapítvány
azon Maros megyei hivatásos képző- és iparművésze-
ket kívánja megszólítani, akik a nehéz idők ellenére

az utóbbi évben sem hagyták abba alkotói tevékeny-
ségüket, s az egyéni, otthoni alkotásnak, az alkotások
át- és továbbgondolásának talán mégiscsak kedvező
időszakban aktívan dolgoztak, alkotnak.

2021 januárjában a kultúra hete programsorozat ré-
szeként online tárlaton való részvételre hívjuk a Maros
megyei hivatásos képző- és iparművészeket. 

Jelentkezni a www.studium.ro honlapon közzétett
űrlap kitöltésével lehet. Technikai, formai és tematikai
megkötés nincs. A beérkező alkotások reprodukcióiból
szakmai zsűri válogatja ki azon műveket, melyek he-
lyet kapnak a tárlat online lapozható és nyomtatásban
is megjelenő katalógusában. 

A zsűrizésre felkért szakemberek: Nagy Miklós Kund
művészeti író és ifjabb Molnár Dénes képzőművész. 

Jelentkezési határidő 2020. december 20. 
A jelentkezési űrlap elérhető a studium.ro/hirek/

címen, az érdeklődők további információkat a
kiado@studium.ro e-mail-címen vagy a 0265/250-
773-as telefonszámon kérhetnek.

Szerencse
Lezuhant egy
Darab szikla,
Ráesett az
Árnyékomra

Mint koldus…
Mint koldus a sarkon,
Üres kalappal várom,
Hátha beledobják
Az eltűnt ifjúságom.

Fényporszemek
Napba nézek,
Sérti szemem.
Belehullnak
Fényporszemek.

Szerencsém
Csillogva 
Biccent
A porból 
Tíz cent.

Prométheusz voltam
Hároméves korban
Prométheusz voltam,
Leégett a csűrünk,
Mert tüzet csiholtam.

*A Hazanéző a versek útján című antológiából

A riomfalvi padon ül, vagy a pad üli az
álmát. Néha egymást álmodják, nem tudni, ki
mikor kit, vagy kit mikor ki. 

Így az életével. Mint a verésekkel. Kapok
én is, de adnak nekem is.

Hol én alul, hol ők felül.

A pad szászul köszön.
Gendoaf.
Szilmány óvatos, nehogy megsértse.
Rendesből nem ül melléje senki, de néha

ott vasárnapozik egy-két szász férfiú, pompás
templomi öltözetben.

Melléhuppan egy piros-
pozsgás szőke teremtmény,
szégyenlősen mosolyog. Egy-
fonatú haja mutatja: nagy-
lány, szabad hozzá a
legénynek szólani, és háztűz-
nézőbe is elmenni. 

Gendoaf, mondja neki is
Szilmány.

A szász leány közelebb hú-
zódik hozzá.

Vidorkodik a pad, távirá-
nyítósan kattogtatja képzele-
tét.

Riomfalván ül-e a temp-
lomlépcső tövében vagy Ba-
romlakán vagy Morgondán
pillog a délelőtti verőfény-
ben, esetleg Szásznádason
szepeg.

Szederjesen riad, a re-
formátus templom pompás
grádicsos mászkálója
alatt, és ott a pironkodó le-
ányka.

Szép álom, szeretné. Köz-
befütyül egy pajkos fekete-
rigó. Említi a tiszteletes,
ilyenkor még szól a rigó, ké-
sőbb aztán már.

Hogy miért, elveri fülétől
a madár.

Félretrululuzná a verset
is, amely a parókia tárt

ablakán áradna a rádióból. Alig, de ért-
hető. 

Évek múlva jön vissza pár sor:

Anyámnak fáj a feje –
anyámnak fáj a semmi,
Anyám fekete rózsa
nem tud kiszínesedni.
Egy éjjel földre roskad,
megtört lesz majd, kicsi –
Bejön egy madár érte
s csőrében elviszi.*

Örökös bűntudat gyötri. Mikor már segít-
hetett volna az anyján, nem tette. Akkor már
ő is gólya volt, aki a maga fiókáit röpíti át a
vízen, és örökös vitáik sem segítették a bol-
dogságot.

Más-más világban bójásztak, egyikőjük
valamivel korábban érkezett valahová.

A pad vizonálja: Szilmányt kézen fogja a
szépen pironkodó, mégis merész szász le-
ányka, pünkösdi rózsás a kényes teste, és bár
a Nádas patakában nem lehet fürödni, cser-
melynyi a hozama, ám az a kevés üdén és jég-
hidegen csordogál, éppen alkalmas a csókos
priccolkodásra. 

Sámuel Jakab bennvalója éppen a patakra
rúg, ott kaszálna Szilmány, a napszámos le-
gény. 

Áldott a hely, ahol virágzik a pázsintos sze-
relem.

Szilmány megkéri a lányt, csapnak hét fa-
lura szóló mulatságot. Dúl a szokás; ki vo-
nulhat „súgóra” a menyasszonnyal. 

Szilmány: szilimány. Az ízletes tyúkleves és
töltött káposzta mellett a szilva is szerepel
vastagétel alakjában. Csímetik, megbírna-e
ötven szem szilvát enni.

Kiáll a menyasszony régi szeretője.
Gendoaf, gondolja Szilimány. 
Fogadjunk tíz kancsó borba. 
Le a pincébe, válogatni s töltögetni; s itat-

ják is derekasan.

Tíz kancsóban küküllei az asztalon.  
Szemben ül a kihívója. Tettleg is ki nemso-

kára.  
Szilmány két foga bánja.

Titokban szednek fazékba a huncfottak tá-
lakból ötven szem szilvát, megvan az leg-
alább hetven... Szerencsétlen Szilmány utolsó
szemig fogyasztja, s diadalmasan felkiált:
„Megnyertem a fogadást!” 

Még nem, mondja kihívója, Binder Hánci.
„Hogyhogy? Hiszen mind megettem a szil-

vát!” 
„Az ám, de a magvát nem etted meg!” –

kacagják ki kárörvendőn. Hahotázik Binder
Hánci és a legénykoszorú. Oda a tíz kancsó
rizling, ára az ajándékpénzből szigorúan le-
vonódik.

Ebből jön a nagy áldomás reggelig!

Ments meg... Könyörög Szilmány a pad-
nak. Nem ússza meg verés nélkül. Binder
Hánci pofozógép. 

Érzéketlen pad a sors is. Viszik a szászokat,
csattog-kattog a vonat, negyedrészük sem tér
haza, kitelepítik a rokonokat, eladják a ma-
radékot. Ezt Szilmány dehogy álmodja, idején
kívül ácsorog, kékellő virtuál térben, Riom-
falván, Baromlakán, Morgondán, vagy Szász-
nádason. 

Privátilag képzelgeti, él talán az a pünkösti
szász leányka, akit sosem vett nejéül, de a
Nádas-patak mellett hátha nemzett neki fiút
– aki Stuttgart környékéről jó dolgában egy-
szer csak kutatni kezdi családfáját. 

És.

Haj, te Szilmány. S akkor eljön.

Érte egy rappmadár, s fapadján elviszi. 

*Csoóri Sándor: Anyám fekete rózsa 
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Bölöni Domokos sorozata
SE TÉ, SE TOVA

Gendoaf, Szilmány!

Felhívás online kiállításon való részvételre
Bemutatkozási lehetőség Maros megyei

képző- és iparművészek számára

Kusztos Endre: A sors – Endre fiamnak. Szénrajz az antológiából  

Táncospár – Kádár-Dombi Péter égetett agyagszobra a Hazanéző antológiában

Márton Károly: Négysorosok



JÓKÍVÁNSÁG

ADÁSVÉTEL
BÚZÁT vásárolunk. Tel. 0722-396-
107. (9671-I)

MINDENFÉLE
VÁLLALUNK cserépforgatást, tető-
felújítást, udvartakarítást és bármi-
lyen más munkát. Tel. 0756-796-531,
Jani. (9785-I)

TETŐT szeretne javíttatni? Bármilyen
tetőjavítást vállalunk: lemezzel, cse-
réppel; víkendházat fából, teraszt,
festést, javítást, vakolást, mindenféle
munkát vállalunk. Tel. 0742-344-119.
(9739-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal és kegyelettel emlé-
keztünk december 1-jén a tordát-
falvi születésű VÉGH FERENCZ
volt nyárádmagyarósi lakosra ha-
lálának 10. évfordulóján. Emléke
legyen áldott, pihenése csendes!
Szerettei. (9913-I)

„Elment tőlünk, mint a lenyugvó
nap, 
de szívünkben él, és örökké meg-
marad.”
Fájó szívvel emlékezünk a szere-
tett TÓTH DÉNESRE halálának
16. évfordulóján. Szerettei. (9919)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a
drága jó férj, édesapa, nagypapa,
testvér, após, barát és szomszéd,
a gegesi születésű 

id. SOMODI FERENC 
életének 71. évében folyó hó 3-án
hirtelen eltávozott közülünk. Te-
metése december 7-én, hétfőn 14
órakor lesz a marosvásárhelyi
katolikus temetőben, református
szertartás szerint. Emlékét mind-
örökké szívébe zárva búcsúzik
felesége, három fia, lánya, négy
unokája, veje, menyei, testvérei
és rokonai. Nyugalma legyen
békés, emléke örök! 

A gyászoló család. (9918-I)

Isten akaratát elfogadva tudatjuk,
hogy 

özv. MÁJAI IDA 
szül. Nagy

életének 79. évében csendesen
megpihent.
Testét unitárius egyházi szertar-
tás szerint fogadja be az anyaföld
december 5-én, szombaton 13
órakor a jobbágyfalvi temetőben.
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes!

A gyászoló család. (-I)

Megrendült szívvel, mély fájda-
lommal búcsúzunk, Isten akara-
tát elfogadva, 

dr. MAKAI MÁRIÁTÓL 
aki életének 77. évében elhunyt.
Drága halottunk temetése 2020.
december 5-én, szombaton 12
órakor lesz a marosvásárhelyi re-
formátus temetőben. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (9907-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
kedves szomszédunktól,
HORVÁTH MÁRIÁTÓL. 
Vigasztalódást kívánunk a
családnak! A Parângului utcai
14-es szám alatti lakók. (-I)

Megrendült szívvel vettük tu-
domásul a kedves rokon, 
LOKODI ZOLTÁN hirtelen ha-
lálhírét. Ezúton fejezzük ki
őszinte részvétünket feleségé-
nek, Katalinnak, fiainak, Leven-
tének, Istvánnak és azok
családjának. Nyugodjon béké-
ben! A mikházi rokonok. (9912-I)

Őszinte részvétünket és
együttérzésünket fejezzük ki
Makai Margit vegyésznőnek
szeretett húga, MAKAI MÁRIA
elhunyta alkalmából. A Santa
poliklinika munkaközössége.
(9916-I)

Mély fájdalommal búcsúzunk
drága munkatársunktól,
NOVÁK CSILLÁTÓL, az I-es
Számú Fertőzőklinika 25 éve ki-
emelkedő és önfeláldozó mun-
kát végző nővérétől. Őszinte
részvétet kívánunk a gyászoló
családnak. Az I-es Számú Fertő-
zőklinika munkaközössége. (-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazok-
nak, akik a drága édesapa és férj,
HAMZA CSABA-ANDRÁS teme-
tésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek és gyászunkban osz-
toztak.  A gyászoló család. (9877-I)

Ezúton mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága jó édes-
anyánk, KILYÉN IRÉN temetésén
részt vettek és mély fájdal-
munkban osztoztak. Leányai,
Ildikó és Melinda. (9883-I)

IMRE MIKLÓSNAK
névnapja alkalmával
jó egészséget, hosszú

életet és minden
elképzelhető jót kíván
felesége, Zsuzsanna
Marosvásárhelyről. 

(9909)

2020. december 5., szombat ______________________________________ HIRDETÉS – REKLÁM ______________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

MAROSVÁSÁRHELYI CÉG alkalmaz ÉPÍTKEZÉSBE VILLANYSZERELŐT és SZAKKÉPZETLEN
MUNKÁST. Amit ajánlunk: vonzó jövedelem. Tel: 0365/430-240, 0785-210-682, 9-17 óra között. Jelent-
kezésüket az alábbi e-mail-címre várjuk: office@consuselectric.ro (sz.-I)
Alkalmazunk VEGYÉSZT vagy BIOLÓGUST ORVOSI LABORBA. Tel. 0722-202-398. (sz.-I)
A KOVÁCS PÉKSÉG alkalmaz RAKTÁROSOKAT, ÁRUKIRAKODÓT, GÉPKOCSIVEZETŐT,
PÉKET és TAKARÍTÓNŐT. További információért hívja a 0744-403-114-es telefonszámot. (65204-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

- információ - 118-932
- általános - 118-800

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő, - 0740-083-077
hidegtálak készítése - 0365/404-664

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

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

• 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 - 0758-047-604
• 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.

Karácsonyi könyvajánló 
Kovács Levente négy

regényét meg lehet vásá-
rolni a Gutenberg köny-
vesüzletekben. Az És jött
az aranykorban a kom-
munizmus idején zajló, a
kultúrába, a családi
életbe, akár a szexuális
kapcsolatokba is befura-
kodó manipulációk
gyakran tragikus fejle-
ményeit lehet követni. 
A megoldás című regény
a terrorizmus bizonyos
torzulásaiból, a maffia és
a prostitúció összefonó-
dásából kikerekedő iz-
galmas és kalandos
történet, A nimfa moso-
lya a fantasy világába
visz, egy lehetséges pár-
huzamos dimenzió és a
földi életünk közötti kapcsolat felvételének eshetőségeit vizsgáló izgal-
mas kalandregény. A Trinidad messze van tabutémákat feszeget egy
olyan korban, amely korlátozta a szabadságot, ahonnan a menekülés
célja csakis egy messzi világ lehet. A bűnbeesés és bűn elkerülésének
története is e regény.

Gutenberg könyvesbolt: 
Marosvásárhely, Rózsák tere 57. szám, telefon: 0752-032-950

www.gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely.ro



8 NÉPÚJSÁG _______________________________________________ REKLÁM – KÖZLEMÉNY ____________________________________ 2020. december 5., szombat

LÉGY TE AZ, AKI öSZTöNöZ ÉS VÉD MÁSOKAT!    A VíRUS öL. LÉGY ÓVATOS!


