
Helyi érdekeltségű turisztikai
településsé nyilvánította 
a kormány Marosszentgyör-
gyöt. A február 16-án, csütör-
tökön elfogadott határozat
értelmében Szentgyörgy to-
vábbi kilenc, más megyékhez
tartozó településsel kapta
meg ezt a státust. 

Borszéket és egy Suceava me-
gyei falut, Suceviţát országos érde-
keltségű turisztikai településsé
nyilvánították. Az ezzel a státussal
rendelkező települések száma így
43-ra emelkedett, a helyi érdekelt-
ségű turisztikai településeké pedig
57-re nőtt.

A kormányhatározat értelmében
az országos, illetve helyi érdekelt-
ségű turisztikai települések nagy
eséllyel pályázhatnak vissza nem

térítendő támogatásokra, bizonyos
finanszírozási programok ugyanis
kimondottan az ezzel a státussal ren-
delkező településekre vonatkoznak.

– Konkrétumokra lefordítva, mit
jelent ez Marosszentgyörgy szá-
mára? – kérdeztük Sófalvi Szabolcs
polgármestert.

– A gazdasági fejlődést illetően
mindenképpen jelentős hozadéka
lesz. Olyan uniós támogatásokra
pályázhatunk az elkövetkezőkben,

amelyekre eddig nem volt módunk.
Most éppen a vidékfejlesztési
ügynökségtől jövök, ahol az aktuá-
lis pályázási lehetőségekről és a ha-
táridőkről tájékozódtam. Megnyug-
tattak, hogy nem csúsztunk ki az
időből. A február 16-i kormányha-
tározat jövő héten jelenik meg a Hi-
vatalos Közlönyben, és azt
követően gőzerővel kezdhetünk
neki a pályázásnak.

A város 
iskolahálózat-
tervezetéről
Miután a marosvásárhelyi tanács el-
múlt pénteki rendkívüli ülésén meg-
szavazták a 2017/18-as évre szóló
iskolahálózat-tervezetet, amelybe az
RMDSZ-frakció módosító indítványa
révén bekerült a Római Katolikus Teo-
lógiai Líceum is, mintha a tervezetnek
nyoma veszett volna. 

____________2.
Belső kényszer az
örök kísérletezés
Az életkor előrehaladtával nem ve-
szett el, inkább fokozódott a munka-
kedv, ami mindig is bennem volt. És
van egy szerencsés képességem, ami
nem mindenkinek adatott meg: gyor-
san dolgozom.

____________3.
Verstől a rajzig 
és fordítva
Vers és grafika párbeszéde tette kü-
lönlegessé Eperjesi Noémi egyéni ki-
állításának megnyitóját a
marosvásárhelyi Bernády Házban.
Líra és rajz egybefonódása nem rend-
hagyó jelenség, a két műfaj gyakran
egymásra talál.

____________4.
Kiadatlan Rejtő
Jenő-szövegek
Eddig kiadatlan, kisebb terjedelmű
Rejtő Jenő-szövegeket, levéltári doku-
mentumokat és fotókat felvonultató
emlékkötet jelent meg a Szépmíves
Kiadó és a Petőfi Irodalmi Múzeum
(PIM) gondozásában.

____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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Nagy Székely Ildikó 

AKCIÓ! 50%-os ÁRKEDVEZMÉNY!
Január 16. és március 15. között minden nyugdíjas ügyfelünknek

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

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

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

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

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

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

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

A Danubius Hotelben. Tel. 0742-100-323

Turisztikai település lett Marosszentgyörgy

A fejlődés új lehetősége



Amit azt korábban is hírül
adtuk, a Kolozsvári Magyar
Opera társulata újra reprezen-
tatív előadással vendégszerepel
a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban. A kincses város
művészei február 18-án, ma 18
órától Giuseppe Verdi Traviata
című operáját mutatják be a
marosvásárhelyi közönségnek –
Miklósa Erika főszereplésével.

Az előadásról szóló közlemény
szerint 1847 és 1852 között Giuseppe
Verdi hosszú időt töltött Párizsban,
ahol nagy valószínűséggel látta Ale-
xandre Dumas frissen bemutatott da-
rabját, A kaméliás hölgyet (La dame
aux camélias). A darabból írt operával,
a Traviatával Verdi kilépett A truba-
dúrhoz hasonló tiszta történelmi drá-
mák világából, és olyasmihez
közelített, amit társadalmi realizmus-
nak is nevezhetnénk – bár a ,,társada-
lom” ebben az esetben a felső tízezret
jelenti. Az operát a velencei La Fenice
Színház rendelte, de a családi viszály-
ról és a végzetes kór terhelte szerelem-
ről szóló történet óhatatlanul kihívta a
konzervatív cenzorok ellenséges indu-
latát. Hála azonban a leghíresebb ve-
lencei színház kitűnő kapcsolatainak,
a hatóságok végül beérték egyetlen lé-
nyegi változtatással: a történetet a je-

lenből 1700-ba kellett áthelyezni.
Manapság a Traviata Verdi leg-

gyakrabban előadott és legtöbbször le-
mezre vett operája. Varázsát – mint
minden érett Verdi-műét – részben a
fontos dallamok zenei minősége adja:
Violetta szoprán-, Alfredo tenor-, Ger-
mont baritonszólama a hírnév biztos
garanciája lehet. Mivel a lehető legna-
gyobb érzelmi hatást hatásvadászat
nélkül kívánja elérni, a Traviata az az
opera, amely a legalkalmasabb arra,
hogy a beavatatlanokat Verdi-rajon-
gókká tegye. Erre gondolhatott a Ma-
estro is, amikor néhány év múltán –
arra a kérdésre, hogy melyik operáját
szereti legjobban – azt válaszolta:
,,Szakmabeliként a Rigolettót, műked-
velőként a Traviatát”.

A zeneszerző a kiválasztott keve-
sek, Mozart, Wagner és Puccini kö-
rébe tartozik: legalább egy tucat műve
van állandóan színpadon. Az ok két
szóban összefoglalható: dráma és dal-
lam. Isaiah Berlin filozófus, szellem-
történész így summázta Verdi
varázserejét: ,,A nemes, egyszerű, tö-
retlenül eleven, természetes teremtő-
és szervezőerejű Verdi egy immár nem
létező világ hangja. Azért oly népszerű
máig mind a kiművelt, mind a legegy-
szerűbb hallgatóság körében, mert
örök érzelmi és tudati tartalmakat fe-

jezett ki a legközvetlenebb módon –
akárcsak Homérosz, Shakespeare,
Ibsen és Tolsztoj”.

A mű szövegét F. M. Piave ifj. A.
Dumas A kaméliás hölgy című műve
nyomán írta.

Vezényel: Jankó Zsolt, a szereposz-
tás pedig a következő: Violetta Valery:
Miklósa Erika, Flora Bervoix: Molnár
Mária, Annina, Violetta szobalánya:
Mányoki Mária, Alfred Germont: Pa-
taki Adorján, Georges Germont, az
apja: Balla Sándor, Gaston vicomte:
Plesa Róbert, Douphol báró: Sándor
Árpád, D’Obigny marquis: Kovács
Ferenc, Grenvil doktor: Szilágyi
János, Joseph, Violetta inasa: Rigmá-
nyi István, Lakáj: Mányoki László,
Levélhordó: Veress László. Díszletter-
vező: Venczel Attila. Jelmeztervező:
Witlinger Margit. Karigazgató: Kul-
csár Szabolcs. Hangversenymester:
Barabás Sándor, Ferenczi Endre. Kor-
repetitor: Nagy Ibolya, Incze G. Kata-
lin, Nagy Gergő. Ügyelő: Gálffy
Erzsébet. Súgó: Kostyák Sz. Júlia

Rendező: Gombár Annamária. 
Az előadásra kizárólag a vendég-

társulat jegyei érvényesek. Jegyek
válthatók a Marosvásárhelyi Nemzeti
Színházban működő jegypénztárban
előadás előtt egy órával (telefon:
0365/806-865). (Knb.)

A fejlődés új lehetősége
– Ismeretes, hogy a szentgyörgyi sós

vizű strand az ország minden tájáról
csalogatja a turistákat. Milyen más
beruházásokra nyílik most lehetőség
az idegenforgalom még erőteljesebb
fellendítése érdekében?

– A turisztikai infrastruktúra több-
irányú fejlesztésére, szórakozóhelyek,
panziók, vendéglők, parkok, játszóte-
rek, lovarda, bicikli- és erdei utak lét-
rehozására, az utak, utcák
korszerűsítésére. A strand nem az
egyetlen turisztikai célpont a települé-
sen, gondoljunk csak a felújítás alatt
álló Máriaffy-kastélyra, a természetvé-
delmi területnek számító kastélyparkra,
ahol több száz éves fák élnek, a katoli-
kus templomra, a csejdi református
templomra. Az új státusunkkal ezen lé-
tesítmények megismertetésére is több
lehetőség adódik, hiszen Marosszent-
györgy bekerül a hazai turisztikai kí-
nálatot népszerűsítő katalógusokba,
jelen lesz az országos és nemzetközi

vásárokon, így nemcsak a romániai,
hanem a külföldi turisták is felfigyel-
hetnek rá. Lehetőségünk lesz ugyan-
akkor új szórakozási lehetőségeket
biztosító rendezvények – néptánc- és
kórusfesztiválok, evező- és biciklitú-
rák, hagyományos mesterségeket be-
mutató műhelyek stb. – szervezésére
is támogatást kapni. Az agroturizmus
fellendítése pedig a helyi vállal-
kozók számára is fontos előrelépést je-
lenthet. 

– Beszéljünk egy kicsit a jelenlegi
státus kiérdemlésének előzményeiről.

– Ez egy több mint három évig tartó
munka eredménye. A Regionális Fej-
lesztési és Turisztikai Minisztérium, il-
letve az Országos Turisztikai
Ügynökség után még négy minisztéri-
umon ment át a dokumentációnk, és
számos terepszemlére is sor került az il-
letékes hatóságok részéről. Az országos
érdekeltségű turisztikai településeknek
több mint 500, a helyi érdekeltségűek-
nek 200 fölötti szálláshellyel kell ren-

delkezniük. Mi ez utóbbi kategóriába
tartozunk. 

– A megvalósítandók közül mi lenne
a legfontosabb?

– Továbbra is kitartok a mellett az
elvem mellett, hogy hiába vannak fi-
gyelemre méltó látványosságok egy
településen, ha az utak állapota kíván-
nivalót hagy maga után. Elsősorban
erre szeretnék hangsúlyt fektetni.
Ugyanakkor a Máriaffy-kastély teljes
felújítása is a prioritások közé tartozik.
Mint ismeretes, ezt a munkálatot már
korábban elkezdtük.

– Hol tartanak most a kastély rend-
betételével?

– A tetőszerkezetet sikerült felújí-
tani, az összes többi munka, a parkot
is beleértve, hátravan. Hamarosan sor
kerül a közbeszerzési eljárásra, és a ki-
vitelező kiválasztása után, a tavasszal
el is kezdődhet a munka. Reményeink
szerint jövőre megújul a kastély, ahol
dokumentációs központot is létre sze-
retnénk hozni.

Nagyszerű győzelmet aratott a
Maros Kosárlabdaklub a férfi Ro-
mánia-kupa elődöntőjében csütör-
tök este: a Tigrisek a bajnok és
tavaly kupadöntős Nagyváradi
CSM CSU-t felülmúlva bejutot-
tak a sorozat fináléjába, ahol a
Kolozsvári U volt az ellenfelük a
péntek este, lapzártánk után (19
órai kezdettel) rendezett mérkőzé-
sen.

Csak az első és a harmadik ne-
gyed elején vezettek rövid ideig a
Körös-partiak, ettől a néhány perc-
től eltekintve a marosvásárhelyieké

volt az előny, akik egyébként mind
a négy játékrészben több pontot
szereztek, mint ellenfelük. A nagy-
váradiaktól csak Zeno hozta, amit
tőle elvártak, a többiek középszerűt
produkáltak, és nem sikerült annyit
hozzátenniük a közöshöz, hogy az
elég legyen a sikerhez. A másik ol-
dalon, mint annyi más alkalommal,
újra Martinic vállalt a legtöbbet, de
a galaci meccshez hasonlóan Reed
is jeleskedett. A másik új szerze-
mény, Markovic keze sem igen re-
megett, amikor távoli dobásokra
vállalkozott, öt kísérletéből hármat
koronázott siker. Ilyen szempontból
amúgy lényegesen jobban teljesített
a Maros KK, mint riválisa, mert bár

kevesebbszer próbálkoztak a ma-
rosvásárhelyiek játékosai (23/31),
mégis többször találtak be, mint el-
lenfeleik (11/10), így a sikeres kí-
sérletek aránya érthetően feléjük
billent (48/32). Hasonló volt a hely-
zet a lepattanók esetében is, míg
azonban támadásban kis híján egy-
formán teljesített a két csapat
(9/10), saját palánkjuk alatt egyér-
telműen a marosvásárhelyiek ural-
ták a légteret és szedtek le több
gyűrűről, palánkról lepattanó labdát
(27/21). A kis előny itt, kis előny ott
pedig a végső összesítésnél tízpon-
tos különbséget és ezzel a győzel-
met jelentette a marosvásárhelyi
fiúk javára.

Traviata 
Giuseppe Verdi remekműve Marosvásárhelyen

Ma BERNADETT, 
holnap ZSUZSANNA napja. 
ZSUZSANNA: ókori egyip-
tomi eredetű név, mely héber köz-
vetítéssel került át más
nyelvekbe. Eredeti jelentése: ló-
tuszvirág. Női névként csak a
héberbe történt asszimilációja
után volt használatos. 

18., szombat
A Nap kel 

7 óra 21 perckor, 
lenyugszik 

17 óra 51 perckor. 
Az év 49. napja, 

hátravan 316 nap.
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Egy hét múlva választ elnököt 
az RMDSZ Maros megyei szervezete

Jövő pénteken, február 24-én 15 órától tartja tisztújító kül-
döttgyűlését az RMDSZ Maros megyei szervezete. Az elnöki
tisztségre Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke nyúj-
totta be pályázati dossziéját.

„Célegyenesben van a megyei tisztújító küldöttgyűlés meg-
szervezése. A megyei szervezet Területi Állandó Tanácsa által
elfogadott jelölési szabályzatban megjelölt határidőig, azaz feb-
ruár 15-ig egyetlen pályázat érkezett. A jelölés eleget tesz a je-
lölési szabályzatban előírt feltételnek, így az Állandó Tanács
elfogadta Péter Ferenc jelentkezését” – ismertette Kovács Le-
vente, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető el-
nöke, majd hozzátette: „a küldöttgyűlés napirendjén az elnök
megválasztása mellett a szabályzatfelügyelő, etikai és ellenőrző
bizottság tagjainak megválasztása is szerepel, valamint sor
kerül egy új SZKT-tag megválasztására, illetve az alapszabályzat
módosítására is. A küldöttgyűlés munkálatain meghívottaink
mellett közel 350 küldött fog részt venni”. A tisztújító küldött-
gyűlésre a marosvásárhelyi Kultúrpalota nagytermében kerül sor.

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének sajtóirodája

Kupadöntős a Maros KK

A prefektúra térfelén a döntés 
A város 

iskolahálózat-tervezetéről 
Miután a marosvásárhelyi tanács elmúlt pénteki rendkívüli

ülésén megszavazták a 2017/18-as évre szóló iskolahálózat-ter-
vezetet, amelybe az RMDSZ-frakció módosító indítványa révén
bekerült a Római Katolikus Teológiai Líceum is, mintha a ter-
vezetnek nyoma veszett volna. A tanfelügyelőségen egész héten
arról tájékoztattak, hogy az intézmény nem kapta meg az isko-
lahálózat-tervezetet. Mint kiderült, a határozatot február 14-én
iktatták a kormányhivatalban. Ezért pénteken a hivatal vezető-
jéhez, dr. Lucian Goga prefektushoz fordultunk, aki a követke-
zőket nyilatkozta: „A marosvásárhelyi tanács 43-as számú
határozatát közölték a kormányhivatallal. Megszokott körülmé-
nyek között hat hónap állna a rendelkezésünkre, hogy vélemé-
nyezzük a határozat törvényességét. Bár engem senki sem kért
meg arra, hogy sürgősségileg járjunk el, a kialakult helyzetet és
az iskolahálózat elfogadásának szükségességét figyelembe
véve, a mai nap (február 18., péntek) folyamán a kormányhiva-
tal jogászai az ügyön dolgoztak, és velem is két alkalommal is
tanácskoztak. A szóban forgó határozat valójában csak egy ter-
vezet, amelyről nem akarok előzetesen nyilatkozni” – mondta
dr. Lucian Goga, aki hétfőre ígérte a választ arról, hogy a ma-
rosvásárhelyi tanács határozatát törvényesnek tekintik-e vagy
sem. Ha igen, abban az esetben küldhetik tovább szakmai lát-
tamozás végett a megyei tanfelügyelőségnek, és kedvező elbí-
rálás esetén születhetik meg a tanácsi határozat. Egyelőre tehát
a prefektúra térfelén van a döntés. (bodolai) 

Jegyzőkönyv
Férfikosárlabda Románia-kupa, elődöntő: Marosvásárhelyi

Maros KK – Nagyváradi CSM CSU 81:71 (17-14, 25-24, 19-17,
20-16)

Nagyszeben, Transilvania csarnok, 900 néző. Vezette: Lauren-
ţiu Grigoraş, Alin Faur, Bogdan Podar. Ellenőr: Doru Vinaşi.

Maros KK: Martinic 19 (2), Reed 14 (1), Kalve 11 (2), Lázár
10, Djapa 9 (2), Markovic 9 (3), Sánta 4, D. Popescu 3 (1), D. And-
rei 2, Borşa.

Nagyvárad: Zeno 21 pont (5), B. Ţibîrnă 11 (1), Mandache 9,
Pasalic 8 (2), Lucic 7, Mirkovic 6 (2), Nicoară 4, Denison 3, Nico-
lescu 2, Petrişor, Paşca.

A másik elődöntőben: Kolozsvári U – Bukaresti Steaua CSM
88:75.



– Ha festő lakásába lép az ember, számít
képekre, de ilyen sokra aligha. Tágas ottho-
notok minden fala sűrűn tele van festmények-
kel, grafikákkal. Pályád minden periódusából
találhatók itt munkák?

– A legrégebbi időszakból nem nagyon
van. Anyukám jóvoltából szétszóródtak az
otthoni munkáim. Ajándékozott belőlük min-
denkinek, anélkül, hogy megbeszéltük volna.
Meg áthozni sem lehetett a határon annak
idején. De volt egy olyan periódusom is itt,
amelyből alig maradt képem. Akkor történt,
amikor a színháznál dolgoztam és képcsar-
noki kiállításokon is részt vettem, és masszí-
van vásároltak. Anyagi szempontból, a család
fenntartása, a lakáshelyzet megoldása tekin-
tetében ez nagyon jó dolog volt. De egyszer,
egy kiállításnyitó után, amelyen minden
képem elkelt, hazajöttem, körbenéztem, alig
volt itthon munkám. Nagyon rossz érzés fo-
gott el. Akkor eldöntöttem, hogy még többet
kell dolgoznom, még több alkotást kell meg-
őriznem. Ha ma lépek be a lakásba, nyugodt
lehetek, mert annyi munkám van, hogy szinte
magam sem tudom nyilvántartani.

– Tényleg képtári gyűjteménynek is beil-
lene. Negyven éve vagy Budapesten. Az itteni
pályád négy évtizede jól kirajzolható a meg-
őrzött művek tükrében, vagy vannak hiátu-
sok? 

– Az utóbbi húsz év gazdagabban van
jelen. De nem tudnám megmondani, hány
munkám van itt és szerteszét a világban. Soha
nem írtam fel, melyik hova került. Annyi
képem van, hogy külön titkárnő kellene, aki
számon tartsa valamennyit. Sok értelme nem
is lenne egy ilyen nyilvántartásnak. A lényeg
az, hogy rengeteget tudok dolgozni, amióta
nyugdíjas vagyok, különösen sokat. Nagyon
nagy kedvvel és szeretettel festek, grafiká-
zom. Az életkor előrehaladtával nem veszett
el, inkább fokozódott a munkakedv, ami min-
dig is bennem volt. És van egy szerencsés ké-
pességem, ami nem mindenkinek adatott
meg: gyorsan dolgozom. A kellő technikai
tudás az alkotómunkában is nagy előny, fel-
hajtóerő.

– Tegyük hozzá, hogy ebben a szép buda-
pesti lakásban észszerűen és gyakorlatiasan
oldottad meg a munkatér kérdését, de kimon-
dottan festésre alkalmas műtermed nincs. Itt
főként grafikával foglalkozhatsz. A festmé-

nyeid nagy hányada tavasztól őszig a vidéki
otthonotokban születik, ahol bármikor fes-
tésre ösztönözhet a műterem. Azt különben,
hogy mikor melyik alkotói éned, a festői vagy
a grafikusi jelentkezik erőteljesebben, talán
ez is meghatározhatja. De mitől függ az, hogy
mikor győz az absztrakt látásmódod a világ
hagyományosabb ábrázolása fölött, és for-
dítva? Te ugyanis a folyamatosan megújulni
képes, a különféle irányzatokat különösebb
nehézségek nélkül váltani tudó művészek közé
tartozol. 

– Igen, belső kényszer az örök kísérletezés.
Ez mindenféleképpen megmutatkozik. Mé-
retben, anyagok használatában, igyekszem
különböző festékeket kipróbálni. Nem is tud-
nék úgy dolgozni, hogy ugyanazt ismételjem.
Szeretem a változatosságot, rengeteg minden
kavarog a fejemben, mindezt lehetetlen egy-
szerre kivetíteni. Izgat az újdonság, mindig
valami újjal próbálkozom.

– Azok az erdélyiek, akik csak a szülőföl-
dön készült munkáidat ismerik, eléggé meg-
lepődnének, ha a későbbi formabontó
kísérleteiddel, alkotásaiddal, az absztrakt
festményeiddel, grafikáiddal találkoznának.

Eperjesi Noémi grafikája

Otthon a munkaasztal előtt

Belső kényszer az örök kísérletezés
Budapesti beszélgetés Ambrus Imre festőművésszel

SZERKESZTETTE:
NAGY MIKLÓS KUND
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Markó Béla

(Folytatás az 5. oldalon)

Mint egy mélyen alvó kígyót
vagy egy döglött saskeselyű karmait,
óvatosan le kell fejteni a gyökereket
a mozdulatlanul heverő töltőtollról, 
aztán végig kell locsolni fekete tintával
a háztetők közt itt-ott felbukkanó faágakat,
be kell csavarni a villanyégőt
a felhőkből lelógó foglalatba,
és meg kell várni, amíg kisüt a nap,
de amikor elindulsz otthonról,
ne felejtsd el behúzni a villámzárat
az itt is, ott is megrepedezett falon,
bár legbelül egy meztelen nő 
határozott körvonalain 
úgyis elakad a képzelet,
a kulcs a csillagokkal felékesített
lábtörlő alatt marad most már sokáig,
utána pedig felpillanthatsz az égre,
vajon kialudt-e a sűrű gyapjúszálakból
meg piros szívizomrostokból
összefont, különös holdsarló,
majd ahogy végighaladsz a járdán,
söpörd le bepárásodott szemgolyódról
a rátapadt tenyérnyi faleveleket,
mert feltétlenül látnod kell
a szélfújta lángot a gyertyán
a folyton szembejövő cipőfűzők,
lámpaernyők és kalapok között,
mielőtt eljutsz a szétnyitott sakktábláig,
amelyen harminckét éjszaka
és harminckét villogó fehér fog
mutatja neked az évszakok váltakozását,

fényes pókháló feszül fölötte,
meg-megrezzen zsákmányra várva,
valahol láthatatlanul ott van a festő,
aki üres papírlapot terít rád,
és egy grafitceruza tompa végét
addig húzogatja a letakart tájon,
amíg lassan-lassan kirajzolódik
Isten ide-oda indázó csontváza,
jól látható, amint a makulátlan csontokon
finoman remegnek a sötét szempillák,
hiszen most már egyetlenegy ecsetvonástól is
beindulhat a hatalmas szerkezet,
és akkor hosszan nézzük az ablakból
a szemközti domboldalt, figyeld csak, drágám,
a tegnap még egészen biztosan nem volt ott
az a lépcső a vízmosásban,
de ahogy öregszik az ember,
egyre több újdonságot fedez fel 
saját testén reggel a tükörben,
először még fél a változástól,
később már tudja, hogy ezek a ráncok,
anyajegyek vagy árnyékok a bőrön
nem az eljövendő halál,
hanem a nap mint nap
kiteljesedő élet bizonyítékai,
nappalaid mind fehérebbek,
éjszakáid mind feketébbek,
és ezt a játszmát nem fogod elveszíteni,
mivel a fehérek vagy a feketék
mindenképpen győzni fognak,
de a legrosszabb esetben is
kiegyeznek egy döntetlenben.

TÁJKÉP SAKKTÁBLÁVAL
(Eperjesi Noémi képeire)

Nagy Miklós Kund 



Tessitori Nóra hangját – aki az elszálló szó, a szavalás
művészetének legnagyobb erdélyi művelője volt a hú-
szas-harmincas években – nem őrzi sem lemez, sem mag-
nószalag. Az első világháborút követő két évtizedben –

amelyeket ő maga visszaemlékezéseiben „termékeny
művészi időszakának” nevez – nem is igen álmodhatott
erről vers-előadóművész.

Amikor a gépi kultúra még nem tette „halhatatlanná
az emberi hangot”, ami-
kor még nem kezdték
gyűjteni a diszkotékák
„aranylapjait”, a toll, az
ecset és a véső művészei
örökítették meg szonet-
tekben, ódai szárnyalású
méltatásokban, festmé-
nyeken, metszeten és
szoborban Tessitori Nóra
szavalóművészetének az
emberi lélekben vert hul-
lámait, megjelenésének
olaszos varázsát, Ghir-
landaio festményeit idéző
alakját.

Kötetnyi terjedelmet
kívánna, ha idézni akar-
nánk Juhász Gyula,
Kuncz Aladár, Dsida
Jenő, Tabéry Géza, Mol-
ter Károly, Szentimrei
Jenő vagy Áprily Lajos
írásait – hogy csak néhá-
nyat említsünk nagy és
hálás kortársai közül –
Tessitori Nóráról. Molter

Vers és grafika párbeszéde tette különlegessé Eperjesi
Noémi egyéni kiállításának megnyitóját a marosvásárhelyi
Bernády Házban. Líra és rajz egybefonódása nem rendhagyó
jelenség, a két műfaj gyakran egymásra talál. Közösen össze-
tettebb, nagyobb a hatásuk, a könyvkiadók ennek tudatában
szoktak felkérni képzőművészeket a közölt költemények il-
lusztrálására, a kötetek vizuális gazdagítására. Gyakran
maguk a festők, grafikusok fedeznek fel, kedvelnek meg egy
költői világot, és felkérés nélkül, belső indíttatásra adják
hozzá saját víziójukat. Az sokkal ritkább, hogy fordítva ala-
kuljanak a dolgok, költőt ihlessenek versírásra képek. Főleg
ha nem klasszikus nagyságok, befutott kortárs kiválóságok
műveiről van szó. Itt most ez történt. A fiatal művésznő első
vásárhelyi tárlatán két jeles költő, Markó Béla és Demény
Péter kimondottan erre az alkalomra, a kiállított munkákhoz
kapcsolódva írt és olvasott föl verseket. Ezzel nem csak a je-
lenlegi alkotásokat méltatták, azt is jelezték, bíznak abban,
hogy a Vásárhelyre telepedett művészpedagógus későbbiek-
ben befutandó pályája is sikeres lesz. 

Hogy a férj, Demény Péter lírába öntötte művész társához
fűződő érzéseit, reményeit, a lehető legtermészetesebb. Már
két könyv is tanúsítja közös életük, alkotói együttműködésük
ihlető erejét, szépségét. A Lélekkabátról ilyen értelemben
szóltunk is a Múzsában eléggé részletesen. De az, hogy a

képzőművészetek régi hódolója, Markó Béla, akit időről
időre remekművek hoznak lázba, most úgy érezte, Eperjesi
Noémi kiállítása is verses méltatásra érdemes, külön kitün-
tetés. Főleg a Lélekkabát grafikai lapjai váltották ki az elis-
merését, ezek a szecessziós bőséggel és versszerű
képzettársításokkal telített fekete-fehér látomások, amelyek
hiánytalanul ott láthatók a tárlaton. Ha elidőzünk e kisméretű,
különös grafikák előtt, és szabadjára engedjük fantáziánkat,
a művésznő lelki hullámzásait, örömeit, bánatait, kételyeit és
bizonyosságait, vágyait és veszteségeit is észrevehetjük. És
persze a játékos könnyedség sem kerüli el a figyelmünket,
ami egyébként a tárlat egészére is jellemző. És jó adag irónia
és groteszk is vegyül a rajzokba.

A színes képek viszont mesevilágba röpítenek. Története-
ket is beleálmodhatunk az Eperjesi Noémi festette tájba, és
ezek mindig jól végződnek. Hősei boldogok, vidámak, sugá-
roznak az életörömtől. A munkákat uraló derűs, optimista tó-
nusok is arra vallanak, hogy alkotójuk jó passzban van, jól
érzi magát a saját bőrében. Tanárként is lendületes, lelkese-
dését a tanítványaira is képes áttestálni. És arra is jut ener-
giáiból, hogy otthonuk falait „noémissá” dekorálja.
Tájélményt nyilván az alkotótáborokban lehet töményen sze-
rezni, kiélni. Régebb erre gyakrabban volt lehetősége, utóbb
ritkultak ezek az alkalmak, de tavaly ősszel töretlen kedvvel

rajzolt, festett a nagyenyedi nemzetközi
művésztelepen. Egykori mentora, tanára,
Szabó Vilmos, aki gyermek- és diákkora
színhelyén, Zilahon irányította a vizuális
művészetek terére, majd az egyetemi ta-
nulmányait is nyomon követte, örülhetne,
ha láthatná a mostani bemutatkozást. Ő
Marosvásárhelyen végezte a művészeti
középiskolát, egy évtizede, nem sokkal ha-
lála előtt éppen itt, a Bernády Házban volt
nagy sikerű kiállítása. Biztos örömmel fe-
dezné fel, hogy tanítványára milyen jóté-
kony, termékenyítő hatással volt az új
környezet, a szecesszió lépten-nyomon
szembeötlő vásárhelyi jelenléte. Alkotása-
inak dús dekorativitása, motívumrendsze-
rének indás, tulipános, art nouveau-s
kiteljesedése is sejteti, Eperjesi Noémi
gyorsan szervesül az itteni közösségbe.

Az internet, facebookos jelentkezései
révén eddig is sokan bepillanthattak abba,
amit csinál, ami mindennapjait meghatá-
rozza. A közösségi háló azonban bizonyos
dolgokban megtévesztő is lehet. A tárlat-
látogatók közül többen meglepődtek, arra
számítottak, hogy méretesebb képekkel ta-
lálkozhatnak a kiállításon. A művésznő
olyanokat is festett olajjal, akrillal, pasz-
tellkrétával. Azok egy későbbi tárlaton ke-
rülhetnek majd közönség elé valamikor.
De most ne azt kémleljük, mit hoz a jövő.
Grafikái, amelyeken napi foglalatosságai-
nak bármelyik jelentéktelen, prózai kel-
léke varázsos főszereplővé léphet elő,
festményei, amelyek mórikáló, szép
szemű cicákkal testesítenek meg emberi
tulajdonságokat, mélyen a mában gyöke-
reznek. 

És még valamit illene hangsúlyozni: aki
a macskákat szereti, rossz ember nem
lehet. Na, azért! (N.M.K.)
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Igen, a mai nagy tamtamok idején, amikor egy félresikerült po-
litikus vagy egy félrelépett celeb szerencsétlen félmondatát is ha-
talmas szenzációként képes tálalni a harsogó média, a szellem
emberei körül teljes a csend. Kerek évfordulók sem hozzák lázba
a sajtót, ha történetesen csak író, művész, kutató a születésnapos,
és semmilyen botrány, rendhagyó, felháborító jelenség nem kap-
csolható a nevéhez. Marosi Ildikóról sem olvastam méltatást az el-
telt napokban, hetekben, pedig a marosvásárhelyi
irodalomtörténész, nyugalmazott újságíró, szerkesztő február else-
jén töltötte 85. esztendejét. Számos jelentős kiadványt, érdekes, ér-
tékes hiánypótló kötetet köszönhetünk neki, elég, ha most csak a
két sokat lapozgatott dokumentumgyűjteményre (A marosvásárhe-
lyi Kemény Zsigmond Társaság levelesládája. 1876–1948, illetve
A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája. 1924–1944.
I-II.) hivatkozunk. Bármikor van alkalmunk kérdezgetni, mindig
elő tud rukkolni valamilyen újdonsággal, amit hosszas kutató-
munka vagy hirtelen támadt ötlet nyomán sikerült kibányásznia, és
éppen izgalmas feldolgozás alatt áll. Mert ha az egészségi állapota
az otthonához köti is, alkotó szelleme, kíváncsisága sohasem lan-
kad, abba nem hagyná a munkát. Ritkán van olyan nap, amikor ne
új kiadvány előkészítésén dolgozna. De akármennyi elfoglaltsága
is lenne, arra szakít időt, hogy alkalomadtán figyelemre méltó kéz-
iratot, közérdeklődésre számot tartó témát ajánljon a szerkesztő
kollégáknak. A Múzsa is több ilyen indíttatású írást közölhetett már
az elmúlt években. Az alábbi is Marosi Ildikó egyik régi, dédelge-
tett témájának tömörített változata. A versmondás felejthetetlen er-
délyi nagyasszonyáról, Tessitori Nóráról írta 1969-ben, amikor az
Új Élet művészeti rovatát vezette. A művésznőről később egy át-
fogó kötetet is szerkesztett, de az újra megjelentetett cikk így is sok
kevéssé ismert információt tartalmazhat a mai olvasók számára.
Köszönjük. Kissé megkéstünk ugyan, de annál jobb szívvel kívá-
nunk Marosi Ildikónak jó egészséget és további sikert, elégtételt
fontos munkájában! (nk) 

Csendes születésnap Tessitori Nóra a képzőművészetben

Thorma János: Tessitori Nóra.  A marosvásárhelyi képtár Bernády-gyűjteményéből

Verstől a rajzig és fordítva

(Folytatás a 6. oldalon)

Demény Péter

Színremény
Eperjesi Noémi képei alá

A félelem, a fájdalom
léptet bennem haza,
a lélek egy nagy vádhalom,
hogyan vigyem haza,

hogy rejtsem el, hová tegyem,
hogy maradjon enyém
sötét havam, sötét hevem,
a felhorzsolt remény?

De itt vagyok, és színeid
röptetik mindenem,
elégiám elégjeit
most el kell hintenem,

doromboló cicáidat
mosolyba hallgatom,
mint eső a virágokat,
elönt a nyugalom,

vidám virág, színes leány,
oly eleven a kép:
te folyton beszélő talány,
a reményem te légy.



– Erről az jut eszembe, hogy évekkel ezelőtt a Budapest
Galériában rendezett egyéni kiállításom vendégkönyvében
találtam egy szemrehányó beírást. Az erdélyi származású, de
már itt élő festőművész, Finta Edit kérdezett rám csalódottan,
hogy hol van a Földanya. Mert ő a régi képeimre emlékezett,
és az akkori munkásságom egészen más volt. Hát közben én
is más lettem. 

– Tényleg, hol van a Földanya? Benned van valahol?
– Igen. És a munkáimban is, úgy érzem. Rengeteg figurális

dolgom is van, amikben ez nyilvánvaló. Az említett budapesti
nagy egyéni kiállításomon viszont egységes anyagot akartam
bemutatni, a figurális képeim ezért kimaradtak. 

– A kérdést kissé módosítva, kifordítva úgy is megfogal-
mazhatnám, hogy hol őrzöd magadban az anyaföldet?

– Olykor valahol mélyen, máskor olyan helyen, ahol ele-
venebben érzékelhető a jelenléte. Én különben mindig érde-
kesen álltam hozzá a honvágyhoz. Tizennégy éves koromban
elkerültem Gyergyóalfaluból. Marosvásárhelyen honvágyam
volt Alfalu után. Majd Kolozsvárra mentem, ott szintén vágy-
tam haza, Alfaluba. Visszakerültem Vásárhelyre, ott is Alfalu
szólított vissza. És Budapesten is a szülőfalu üzen utánam.

– Alfalu tehát az alfa és az ómega?
– Mindig előjön. Erős az emberben a gyermekkor nosztal-

giája. De az az igazság, hogy még mielőtt végeztem volna,
de azután még inkább, eltökélt szándékom volt, hogy olyan
központhoz kerüljek minél közelebb, ahol minőségi kihívá-
sok érnek. Ahol küzdeni kell, és naponta meg kell mutatni,
hogy mesterségbeli szempontból mit tud az ember. Tehát ha
tehettem volna, már akkor ide jöttem volna. Diplomával,
vagy esetleg anélkül is. Persze esetleg gondolhattam volna
akkoriban Bukarestre is, de oda nem vágytam.

– A hatvanas, hetvenes években azért még Marosvásárhely
számíthatott kihívásnak számodra.

– Az is volt. Sokszor gondolok rá. A Színek és helyszínek
című könyvemben is leírtam, hogy olyan fantasztikus mű-
vészcsoport jött akkor ott össze, hogy Marosvásárhelyt az ak-
kori romániai magyar képzőművészeti élet élvonalába
röpítette. Nagy Pál, Balázs Imre, Haller Jóska, a szobrászok-
nál Bálint Károly, Hunyadi Laci s még sorolhatnám bőven a
neveket, akik olyan kivételesen erős csoportot alkottak,
amely nemcsak szakmai tudásával tűnt ki, hanem a megúju-
lásra való igényével is. Miközben a régi hagyományokról
sem feledkezett meg. Nagyon szép, jelentős megyei kiállítá-
saink voltak. De sajnos már múlt időben kell beszélnem erről.

– 1977-ben települtél át Budapestre. Erdélyben akkor már
elismert művész voltál. Itt még nem nagyon ismerhettek.
Mennyi időt vett igénybe az a kihívás, hogy a magyar fővá-
rosban is ismertté tegyed a művészetedet?

– Soha nem ambicionált, hogy nagyon ismert legyek. A
mai napig egyszerű embernek érzem magam. Nem vágyom
címekre, különösebb elismerésekre. Kaptam életműdíjat a
Hargita Megyei Tanácstól, azt is eléggé vonakodva fogadtam
el. Szerintem az önbecsülés a legfontosabb. Az embernek
tudnia kell, hol a helye, ismernie kell a saját értékeit és hiá-
nyosságait. Leginkább ez viheti előre, nem a kitüntetések. 

– Mi az, ami szakmailag, alkotói szempontból itt, Buda-
pesten többletet adott?

– Az itteni képzőművészeti események rangját, sokaságát
nem lehet összehasonlítani a marosvásárhelyiekével. Kivé-
teles hazai és nemzetközi egyéniségek kiállításai kínálják itt
a káprázatos látnivalót, a művészi élményt. A galériák rend-

szeres és visszatérő látogatója
vagyok, különösen a téli idő-
szakban. Sok olyan kiválóság-
gal találkozhattam, akiket
fiatal koromban csak könyv-
ből ismerhettem. És ez csupán
egy a főváros nyújtotta szá-
mos előnyből.

– Értelmetlen feltenni az
olyan kérdéseket, hogy mi lett
volna, ha… Mégis néha ez is
beszédes lehet. Tehát: mi lett
volna, ha otthon maradsz?
Vajon akkor is ilyen irányba
fordult volna a művészeted?

– Biztos! Már Vásárhelyen
az újítók élvonalához tartoz-
tam. Nagy Pállal együtt a kí-
sérletezés, az újat akarás terén

próbáltunk kitűnni. Elég meghökkentő munkáim is voltak.
Nem kétséges, hogy ebbe az irányba haladtam volna. De per-
sze mostanában is csinálok figurális dolgokat. Nem tudok
egyetlen vonalra beállni, mert azonnal hiányérzetem van, ha
csak egyvalamivel foglalkozom.

– A lakásban kifüggesztett képek is azt sugallják, hogy az
emberi arc és karakter, a portré továbbra is érdekel. A teljes
képfelületet kitöltő, de kisméretű arcképek sorozata mind-
egyre magára vonzza a tekintetet. Erőteljes, markáns portrék.
Néhányat nemrég a Múzsában is reprodukáltunk. Körben ér-

dekes szoborfejek, maszkok is arra vallanak, hogy ez a
téma számodra alkotóilag is kimeríthetetlen. A méretes, for-
mabontó festmények más szempontból mozgatják meg a
fantáziát. Jól megfér a két vonulat egymás társaságában.

– A kisebb méretre az egészségi állapotom kényszerített
mostanában, de jól fogadtam, mert nagyon régóta nem
festettem kisméretű képet, és a kicsi kép is tud nagy lenni.
Ami pedig az absztrakt képeimet illeti, annak a befoga-
dását, fogadtatását talán a zenehallgatással tudnám pár-
huzamba vonni. Ahogy a koncerten a zene hanghatásai
így vagy amúgy befolyásolják a hallgatókat, különféle ér-
zelmeket, hangulatokat váltva ki belőlük, ugyanúgy az
absztrakt munkákat felvonultató kiállításokon a nézőknek
a színek, formák összhatásaira kell hagyatkozniuk.

– Színeket említettél, de fekete-fehérben is van elég
mondandód. A grafika mit nyújt számodra?

– A rajzolást, a grafikát mindig nagyon szerettem.
Olyan kikapcsolódást jelent a festmények után, ami fel-
tétlenül fontos. Bár valahogy én a grafikákat is színesben
szoktam látni. De ez már szakmai ártalom.

– Apropó szakma. A polcokon élükre állított mappák-
ban sorakozó rajzok, metszetek mellett a lakásban néhány
bábu is feltűnik. Nem sok, noha hosszú bábszínházi pályád
során rengeteg bábot terveztél. Nincs hiányérzeted, hogy
ez már egy ideje kimaradt az életedből?

– Nyugdíjazásom után abba kellett hagynom a bábter-
vezést, és nem mondhatnám, hogy olykor nem éreztem a
hiányát. De be kell vallanom, hogy festeni, rajzolni még-
iscsak jobban szerettem. Számomra ezért is volt sima az
átmenet a nyugdíjas életbe, ami egyes embereknek, akik
nyugdíjasként nem tudnak mit kezdeni magukkal, tragé-
dia. Egyébként a vásárhelyi, majd a budapesti bábszínházi
munkám is sok elégtételt nyújtott, nagyon szerettem csi-
nálni. Volt úgy, hogy abbahagyhattam volna, mert vidá-
man lehettem volna szabadúszó itt Budapesten, de a
gyermeki reakciók, amiket a színházban tapasztaltam,
mindegyre marasztaltak. Amikor szünetben vagy előadás

után kirohantak, és lelkesen, örömmel meséltek a friss élmé-
nyükről, mindig úgy éreztem, hogy ehhez én is hozzájárul-
tam, folytatnom kell, mert nem mindegy nekik, milyen
látványban van részük a bábszínházban.

– Érezted-e valaha, hogy a bábtervező munkád visszahatott
volna a festészetedre?

– Külön kezeltem ezt a két ténykedést. Talán olyan érte-
lemben beszélhetünk kölcsönhatásról, hogy ugyanolyan igé-
nyességgel terveztem a bábokat és a díszleteket, mint amilyen
igényesen próbálok festeni és rajzolni. Bábtervezőként kü-
lönben nagyon szép sikereket értem el a szakmában. Kaptam
televíziós tervezői díjat, volt egy operasorozat, aminek a báb-
variációját én terveztem, dolgoztam berlini színháznál, ami
ugyancsak nagy élmény volt, a mi hajdani nagy rendezőnőnk,
Szőnyi Kató rendezte a darabot. Ezek mind szép élmények
voltak, különösen azok után, hogy a romániai diktatórikus
rendszer kényszerítő hatására el kellett jönnöm Marosvásár-
helyről.

– Az emlékeid egy részét könyvbe is beemelted. Többrétű
foglalatosságaid mellett az írás hogy került a képbe?

– Nem is tudom, csak úgy kikívánkozott belőlem. Vala-
hogy úgy éreztem, hogy nem is magamról beszélek, hanem
az alfalvi képzőművészek nevében írom, róluk van monda-
nivalóm, meg persze a marosvásárhelyiekről is. Örülök, hogy
ez előjött a múltban átéltekből. Szeretek írni. Az egyik könyv-
vásáron, amikor már túl voltunk a dedikáláson, mondtam,
hogy sietek haza, várnak az ecsetek, festenem kell, amire egy
íróember megjegyezte: nem biztos, hogy jól választok, lehet,
hogy inkább írnom kellene.

– Ha már itt tartunk, és újra szóba hoztad Alfalut, talán te
vagy a legilletékesebb a sokszor feltett kérdés megválaszolá-
sára: mi a titka annak a páratlan képzőművészeti kirajzásnak,
amely ebből a gyergyói nagyközségből indult? Az eltelt hat-
hét évtizedben több mint harminc hivatásos művész került ki
onnan. 

– Szerintem a példák nagyon fontosak voltak. Elsőként én
léptem erre a pályára, majd sorjában követték egymást a kép-
zőművészetet hivatásként választó tehetséges fiatalok, Sövér
Elek, Márton Árpád és a többiek. Vonzotta őket a nagyszerű
vásárhelyi művészeti középiskola, majd az egyetemek. De
nyilván a személyes példán túl valami fontosabb is közre-
játszhatott abban, hogy ilyen sokan és folyamatosan váltak
alkotóművésszé. Nem tudom megmondani, mi az. És tulaj-
donképp az a benyomásom, hogy a település lakóiban nem
is tudatosodott eléggé a jelenség, illetve annak a fontossága.
Pedig szerintem tényleg csoda! A világon nincs még egy
ilyen, hogy ennyi művész származzon egy faluból. Mondom,
tényleg nem tudom, mi ennek a magyarázata, de nem is baj,
ha titok marad. Nagyon örülök, hogy megírtam, megjelentet-
tem ezt a könyvet, és annak is, hogy évekkel ezelőtt a Buda-
pest Galériában megszerveztem az alfalvi művészek
kiállítását. Belekezdtem egy olyan kiállítás előkészületeibe,
amely a Műcsarnokban nyílt volna meg, de ezt az egészségi
állapotom miatt utóbb abba kellett hagynom. Hangulatilag az
is visszavetett, hogy hazalátogattam Gyergyóalfaluba és meg-
láttam, hogy a szülőházunkat lebontották, s valami új épületet
húztak fel helyette.

– Az önéletírásod iránt komoly érdeklődés mutatkozott. A
kötet megjelenése óta írtál-e még valamit?

– Bele-belefogtam, de aztán mindig úgy döntöttem, hogy
arra még ráérek. Az időt inkább festésre, rajzolásra fordíta-
nám. De biztos, hogy az írás se hagy majd nyugton. Nemrég,
amikor kórházba kellett befeküdnöm, magammal vittem Bor-
sos Miklós önéletrajzi könyvét, és ki tudja hányadszor ol-
vasva újra, megint megállapítottam, milyen jó, hogy megírta
a maga módján az életében vele történteket. Az ilyesmi sok
embert érdekelhet.

– A betegségen túllépve, itthon már újra megállíthatatlanul
gyűlnek a festmények, rajzok, grafikák. Lesz-e újabb tárlat
belőlük?

– Igen, készülőben van újabb kiállítás, valószínűleg ez is
nagyobb szabású egyéni jelentkezés lesz. Életmű jellegű,
amelyen ott lesznek a figurális alkotások is, mindenből va-
lami, ami a pályám folyamán foglalkoztatott. Talán jövőre si-
kerül összehoznunk. A helyszín még bizonytalan, de arra
számítunk, hogy a Bálnában kerül majd megrendezésre.

– Kívánom, hogy váljon valóra a terved, legyen jó egész-
séged hozzá!

– Köszönöm szépen.
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Az egyik szobasarok Ambruséknál

Gyimes (olaj, karton)

(Folytatás a 3. oldalról)

Belső kényszer az örök kísérletezés

Ambrus Imre báb- és díszlettervező, festő, grafikus
1936. július 6-án született Gyergyóalfaluban. Művészi

tehetségét 1949-ben fedezték fel, amikor a marosvásár-
helyi Zene és Képzőművészeti Líceum egész Erdélyre ki-
terjedő tehetségkutatást szervezett. Az akkor induló iskola
növendéke lett. Tanárai Barabás István festő és Izsák
Márton szobrászművész, az iskola igazgatója. 1953-ban
felvételizett a kolozsvári Képzőművészeti Főiskolára, ahol
Kádár Tibor, majd Miklóssy Gábor festőművészek lettek
a tanárai. 1959-ben diplomázott festészeti szakon, és meg-
szerezte a rajztanári képesítést is. 1959 őszétől a gyergyó-
szentmiklósi gimnázium rajztanára, egy évig tanított.
1960-ban megrendezte első egyéni kiállítását Gyergyó-
szentmiklóson. 1961 őszén a marosvásárhelyi Bábszínház
alkalmazta, amelynek 1975-ig tervezője maradt. 1962-től
1977-ig rendszeres szereplője volt az évente megrendezett
Maros megyei kiállításoknak, és tagja lett a Romániai
Képzőművészek Országos Szövetségének is. 1963-ban a
marosvásárhelyi Kultúrpalotában nyílt önálló kiállítása,
1964-1974 között a bukaresti országos kiállításokon is
szerepelt. 1968 és 1970 között meghívott vendégként több
darabot tervezett a budapesti Állami Bábszínháznak.
1977-ben Budapestre költözött a családjához, és a buda-
pesti bábszínház tervezője volt 2006-ig. 1978-tól rendsze-
res szereplője az országos csoportos kiállításoknak, 25
egyéni kiállítása volt Magyarországon és külföldön. 1961
és 2009 között több mint hatvan színházi darabot és tele-
víziós filmet tervezett, és több mint hatvan kiállításon sze-
repelt. (A Budapest Galériában rendezett 2009. decemberi
kiállítása katalógusából)



Eddig kiadatlan, kisebb terjedelmű Rejtő
Jenő-szövegeket, levéltári dokumentumokat
és fotókat felvonultató emlékkötet jelent meg
a Szépmíves Kiadó és a Petőfi Irodalmi Mú-
zeum (PIM) gondozásában.

A megtalált tragédia című kötet szerzője,
Thuróczy Gergely Rejtő-kutató az MTI-nek
elmondta: a kötet célja olvasmányos módon
rendet vágni a Rejtő Jenő (született Reich,
1905-1943) alakja köré szövődött gazdag le-
gendáriumban, tényszerűen bemutatni a pesti
ponyva aranykorának zsenijét.

„Rejtőről igen kevés adat állt rendelke-
zésre. Egyrészt mert nem nagyon kutatták,
másrészt ő sem jeleskedett abban, hogy túl
sok nyomot hagyjon maga után, és a 20. szá-
zad viharai is gondoskodtak a hagyaték kal-
lódásáról. Ha nem is volt világcsavargó és
tengeralattjáró rájaszigonyvető kezelője,
meglehetősen bohém életmódot folytatott.
Nemtörődöm volt, nem érdekelték a polgári
sallangok” – mutatott rá.

A szerző szerint míg például József Attila
minden egyes napjáról tudjuk, hogy hol járt,
kivel találkozott és mit csinált, Rejtő esetében
alig vannak hasonló információink. Nagyon
csekély a kéziratos és dokumentumhagyatéka
is, mivel arra a „ponyvaiparra”, amelynek ke-
retein belül dolgozott – és amelyet humoros
kalandregényeivel meg is újított –, nem volt
jellemző a kéziratok megőrzése. Hiányoznak
a szerződések, és a hivatalos levelezés nagy
része is, azonban főleg a kéziratok csekély
száma az, ami megnehezíti az irodalmi
életmű rekonstruálását.

A Rejtővel kapcsolatos legendák burjánzá-
sát okozta az is, hogy nem csupán keveset le-
hetett tudni róla – a régebbi lexikonokban
alig pár soros életrajza volt olvasható – , de

paradox módon rendkívül népszerű is volt. A
Kádár-korban több millió példányt adtak ki a
könyveiből – fűzte hozzá Thuróczy Gergely,
aki 2015-ben Az ellopott tragédia című köny-
vében is foglalkozott már az író tragikus élet-
útjával és munkásságával.

A kutató úgy vélte: Rejtő „folklorizáló-
dott”, alakja köré az olvasói igény szerint,
népköltészetszerűen városi legendákból, ván-
doranekdotákból, jópofa történetekből egy
teljes mitológia, alternatív életrajz kristályo-
sodott ki. Még ma is hallani évente egy-egy
új, korábban nem ismert Rejtő-legendát.

„Egynémely legendát, például a legfonto-
sabb mítoszt, hogy Rejtő Jenő légiós lett
volna – amiből egy szó sem igaz –, ő maga
kezdte el terjeszteni egy 1934-es újságcikk-
ben” – hangsúlyozta a PIM kutatója, aki a kö-
tetben mintegy 200 oldalon foglalja össze,

amit a források alapján tudunk Rejtő Jenő
életéről. Az életrajzból kiderül az is, hogy a
szerző valós személyisége csak részben tük-
röződött regényalakjaiban. Könyvei hangsú-
lyozottan fiktív alkotások, valójában a
korabeli ponyvaregények paródiáit írta meg.

„Magánlevelezéséből egy sértődékeny,
visszahúzódó, sérelmeit dédelgető, kisebb-
ségi komplexusos figura rajzolódik ki, a re-
gényeiből ismert nagyduhaj alakok részben
kompenzálás eredményei is lehetnek. Ez
azért is meglepő, mert végre előkerült egy
fénykép, amin Rejtő nem ülve, félbevágva
vagy portrészerűen látható, hanem egész ala-
kosan. Az átlagnál egy fejjel magasabb volt,
legalább 190 centiméter, elég marcona tekin-
tettel. Kopaszodott, volt egy pukli a fején,
tényleg úgy nézett ki, mintha a regényeiből
lépett volna elő egy alvilági figura” – fogal-
mazott Thuróczy Gergely, aki a források
alapján „bipoláris személyiségként” jelle-
mezte az írót.

„Kortársai, barátai leírják, hogy félelmetes
volt, amikor ennek a hatalmas, sportos em-
bernek egyik pillanatról a másikra megválto-
zott a kedélye, sosem lehetett tudni, mi
következik” – mondta el a kutató. Hangsú-
lyozta: Rejtő Jenő mániás depressziót sejtető
vonásai egyre romlottak az 1940-es évekre,
ebben az állandó pénzszűke miatti megfeszí-
tett munka is közrejátszott. Pedig jól keresett,
csak épp többnyire elkártyázta a jövedelmét.

„Iszonyúan sokat dolgozott, a ponyvaipar
által elvárt színvonalat messze meghaladó
műgonddal. Az éjszakázások, a határidőkkel,
előlegekkel való versenyfutás és nem utolsó-
sorban a különböző ajzószerek, a kávé, ciga-
retta, és a patikában szabadon kapható
Aktedron nevű amfetaminszármazék az
utolsó évekre teljesen kikészítették az ideg-
rendszerét. Többször kellett idegszanatórium-

ban kezelni. Beteg ember létére vitték mun-
kaszolgálatra a Don-kanyarba” – idézte fel
Thuróczy Gergely.

A kutató szerint az emlékkötetben megje-
lentetett eddig kiadatlan írások tovább árnyal-
ják a Rejtő-életműről kialakult képet, és
rámutatnak arra, hogy a szerző nem túl hosz-
szú pályafutása alatt több mint tízféle iro-
dalmi regiszterben alkotott. Írt a regények,
kalandtörténetek mellett operetteket, verse-
ket, szociográfiába hajló novellákat, filmterve-
ket, valamint megpróbálkozott az újságírással,
sporttudósítással és lapkiadással is. A kötetben
újságcikkek, novellák mellett szerepel egyik
utolsó, hagyatékból publikált kalandos kisre-
génye is, a Konzílium az őserdőben.

„A legnagyobb fájdalma az volt, hogy leg-
sikeresebb művei, a ma is olvasott P. Ho-
ward-könyvek a korabeli kiadói politika miatt
nem saját nevén jelentek meg. Fordítóként is
csak egy-két könyvén bukkant fel valódi
neve. Vagyis egyszerre volt híres és teljesen
ismeretlen” – fogalmazott a Rejtő-kutató.

A szövegközlések és az életrajz mellett a
könyvben helyet kapott még Rejtő nyomta-
tásban megjelent műveinek eddigi legtelje-
sebb bibliográfiája, valamint Perczel Olivér
levéltáros tanulmánya, amely a szerző mun-
kaszolgálati behívójához vezető uszító újság-
cikk miatt indított rágalmazási peranyagot is
megismerteti az olvasókkal.

Kiadatlan Rejtő Jenő-szövegek

Károly péládul egyik szavalóestje bevezető
előadásában a következőket mondta: „Tessi-
tori Nóra nem szavalt, csak nagy és szép ver-
sek igazát hozta felszínre. Csak a művészet
hatalmát éreztette az eluralkodó gyengeség
idején, csak ritmust beszélt a dallamtalanság-
ban… több is talán ez a művésznő a szép tol-
mácsánál, mert búvára ő a rejtett kincseknek,
a küszöb alatt maradt költői sejtelmek felku-
tatója ő, az alkotás félálmának lázbeszélője,
akire hallgatni kísérteties öröm, a lélek titká-
nak meglesése, áhítat és jólesés, kielégülés és
boldogság... akik hallgatói voltunk többször
már, sietve sietünk újra hatása alá”. 

De a képzőművészek közül sem ihletett ki-
sebbeket. Hadd mutassunk be néhány alko-
tást azok közül, amelyeket alkotóik a
művésznőnek ajándékoztak, és ma is birtoká-
ban vannak mint legféltettebb, legszeretet-
tebb emlékei.

A húszas években Nagy István is készített
róla színes krétarajzot Kolozsváron, a Békás-
ban. A zöldben örökítette meg a nedvzöld gö-
rögös ruhában ülő Tessitori Nórát (a képet
tudomása szerint ma a budapesti Szépművé-
szeti Múzeumban őrzik). 

A nagybányai festőiskola sok művésze raj-
zolt plakátot szavalóestjeihez, Mikola And-
rás, Boldizsár István és mások is, de a régi

plakátok közül csak egyet őriz otthonában.
Ezt Dóczyné Berde Amál tervezte, aki a se-
gesvári Petőfi centenáriumi ünnepségeken a
szabadtéri pódiumon szavaló Tessitori Nóra
alakját örökítette meg. Talán éppen ez a sze-
replése és a zilahi Ady-ünnepségek jelentet-
ték pályafutása csúcsát.

Több ízben szavalt Nagybányán is. 1925-
ben a Ferenczy család vendége volt, akik
közül Noémi többször lerajzolta, Valér a Tes-
sitori Nóra feliratú rézkarcot készítette, Béni
pedig egy terrakotta szoborportrét. E két
utóbbit a művésznőnek ajándékozták.

De a legszebb ajándékot mégis Thorma Já-
nostól, a nagybányai festőiskola mesterétől
kapta 1921-es szavalóestélyén. A kolozsvári
Újság 1921. november 27-én így számol be
erről:

„... Tessitori Nóra nagybányai estélye
előtt, amikor a művésznő ki akart lépni a pó-
diumra, a Mester (Thorma János) egy krisz-
tusi pillanatában, egy szűkebb körű
környezetben és nem a teremben hullámzó
tömeg előtt – mert feltűnéstől irtózó lelke
így találta szebbnek és egyszerűbbnek –
meghatott hangon és nagy, nemes egyszerű-
séggel így üdvözölte: »Asszonyom, engedje
meg, hogy magának, mint verselőadó mű-
vésznőnek, aki a magyar költészetnek s ez-
által a magyar művészetnek annyi
szolgálatot tett, az erdélyi írók és költők ne-
vében, akiket maga interpretál és akiknek a
kultúráját terjeszti: a magáról festett portrét
ajándékul és fáradozásának jutalmául fel-
ajánljam!«.”

M. I. (Új Élet, 1969/7.)

Lapozó
Ugyanis mindig a ház, a mező szenvedi el,/ Mindig az anyák és feleségek sínylik

meg/ Azt, ami két ilyen/ Csatabárdlerakós nullapont között/ Történik a férfiakkal.
(Térey János). A lakónegyed peremén, a mezőben, dáktör Niku szobrot emelt: óriási
bronzkutya, három-négy méter magas, néz az ég felé. Szeméből könny csorog. „Min-
den Kutya Atyja”, így nevezte el. Teliholdas éjszakákon a negyedből az összes kóbor
korcs odagyűl köréje és ugatni kezd. Száz meg száz, egymásba torlódva, mintha ku-
tyaszőnyeg lenne mindenféle színből, amely egyhangúlag, elnyújtottan vonít a Holdra:
„Va-úúú! Va-úúú!” (Alexandru Muşina). Az éjszakák sem enyhítik kínjaink/ Emlékez-
tetnek arra kik voltunk/ Átkozottak kiket nem fogad be a föld/ Bár nincs helyük sehol
rajta kívül más. (Muszka Sándor). Nem akarom látni, nem emelem fel a fejemet. Erő-
södik a dübörgés, nyöszörög, aztán csend. Imádkozom, amikor felnézek, ne legyen
ott. De ott van, ül a földön és a plafont bámulja. Folyik a nyála, kis tócsa születik a
kövön. Aztán a nyálfoltot érdekesebbnek találja a mennyezetnél, beletenyerel, mázolja,
jobbra, balra. A szája fülig szalad, kacag, vagy inkább hörög. Hat évvel ezelőtt, amikor
végre teherbe estem, fiút vártunk, Lacikát kaptuk. (Döme Barbara). Közben a hosszú
hallgatások emléke úgy süllyed bennem,/ mint üresen elásott időkapszulák,/ vagy a
testben növekedő, kioperálhatatlan csomók,/ és már sosem egyben jutsz eszembe, csak
felismerem/ néha más embereken/ a hajad vagy a szemed színét,/ így raklak össze,
magamban megszámozom a részeid,/ mint a kutatók a tengerbe zuhant repülőgép meg-
talált roncsait. (Izsó Zita). A Megváltó egy litográfián nyomorkodott, amelyet a pap
öccse készített, de valahogy túl szűkre szabta a keretet, a Megváltó vállát erősen szo-
rította valami fekete csík, Alois közölte a pappal, hogy szenvedés az élet, ahogyan ezt
Krisztus urunktól is tudhatjuk, majd komótosan felöltözött és távozott a templom-
kertbe. A templom kertjében egy fej nélküli szobor várt arra, hogy kegyes restaurátorok
megjavítsák. Ezenkívül néhány díszalmafa porosodott benne, körülötte meg a városi
forgalom kavargott egyre dühösebben. (Márton Evelin). Ha egy színház kijelenti, ő
tudja, hogyan kell csinálni, és erről meg van győződve, akkor az a színház nincs jó
helyzetben. Pont abban van a tudás, amikor azt mondod, nem tudod. (…) Sokkal na-
gyobb a felelősséged a jelenben, ezért másként is bánsz vele, mint ott, ahol előre meg-
szavaznak egy keretet, amit te nyugodtan használgatsz, tudod, hogy van
támogatottságod a következőkre is, el is lustulhatsz... (Viola Gábor). Székely János
mondatai és megfigyelései egyfelől pontosak, mint egy lézerszike (…), másfelől soha
nem rettennek meg attól, hogy minden egyszerű történésből erőlködés nélkül eljussa-
nak a teljes mértékben és következetesen végigvitt filozófiai végkövetkeztetésekig.
Okos könyv a Nyugati hadtest... (Nagy Koppány Zsolt). Székelyföld, 2017. február.
(Knb.)
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Támogatók:

Tessitori Nóra a képzőművészetben
(Folytatás a 4. oldalról)

Marosvásárhelyen a XVI. Nemzetközi Magyar 
Fotópályázat vándorkiállítása

Csütörtökön nyílt meg a Magyar Fotóművészek Világszövetsége által szervezett hagyományos
rendezvény 2016-os anyagából rendezett kiállítás a Bernády Ház emeleti galériájában. Amint a
megnyitón Magdó István, az MFVSZ erdélyi alelnöke elmondta, a közel félszáz színes és fekete-
fehér felvételt több mint nyolcszáz fotóból válogatták ki erre az alkalomra. Hat ország fotósai ver-
sengtek a díjakért három kategóriában, szabadon választott, illetve a magyar népi építészet és a
gróf Széchenyi István örökségéből merítő témakörben. A vásárhelyi fotográfusok közül Bálint
Zsigmond és Tordai Ede munkája látható a tárlaton. Bálint Zsigmond felvétele, amely a kiállítás
plakátjára is felkerült, egy varsági szénégető családot örökített meg. Az idén nyolcvanadik évét
töltő fotós az MFVSZ idei életműdíjának a várományosa. Gratulálunk az elismeréshez.  



ADÁSVÉTEL

ELADÓ Nyárádmagyaróson beltelek
(109. szám). Tel. 0744-760-609.
(59106-I)

MINDENFÉLE

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

ALKALMAZUNK hegesztőt és laka-
tost. Tel. 0744-572-889. (-I)

VÁLLALUNK ácsmunkát fából, tető-
fedést Lindab cseréppel, teraszok,
csatornák, lefolyók készítését, javítá-
sát és bármilyen javítást. Tel. 0747-
871-270. (59087-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Nagyon hosszú és bánatos 8 év
telt el, hogy a legjobb férj, édes-
apa, após és nagytata, FÁBIÁN
SÁNDOR elhagyott minket. Min-
dennap és minden percben hi-
ányzik és emlékezünk rá.
Nyugodjon békében! (v.-I)

Kegyelettel emlékezünk február
18-án ROSKA REBEKÁRA halá-
lának 24. évfordulóján. Szerettei.
(58913)

Ma is csak hálatelt szívvel tudjuk
megköszönni Istennek, hogy
édesapánk lehetett, s mindazt,
amit tőle és általa kaptunk: meg-
tartó hitet, élő reménységet, el
nem múló szeretetet. Tíz eszten-
deje, 2007. február 17-én hunyt el
vitéz MOLNÁR JÁNOS lelkész,
aki a marosvásárhelyi evangéli-
kus gyülekezetnek 54 éven át
volt lelkipásztora.
Reményikkel hagyta örökségül
öt országban szétszórva élő hat
gyermekének, tizenöt unokájá-
nak, tizenkilenc dédunokájának: 
„Egy lángot adok, ápold, add to-
vább.” (59147-I)

„Valahol a felhők fölött van egy
másik világ, ahol minden szép és
nem szenved senki már.”
Fájó szívvel emlékezünk február
19-én a szentháromsági 
id. VERESS SÁNDORNÉRA szü-
letett Szombatfalvi halálának 28.
évfordulóján. Emlékét őrzik sze-
rettei. (59160)

ELHALÁLOZÁS
Szomorú szívvel búcsúzunk
drága barátunktól, 

DÓCZI VIKITŐL. 
Nyugodjál békében! 
Öcsi, Tuti, Anabella, Tünde.
(59149-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesapa és
rokon, 

id. KÓSA ALPÁR 
a TCM beszerzési osztályának

volt dolgozója 
életének 86. évében 2017. feb-
ruár 14-én csendesen megpi-
hent. Temetése egy későbbi
időpontban lesz a németor-
szági Straubingban. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma
csendes! 

A gyászoló család. (59158-I)

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, anyós,
nagymama, dédmama, rokon,
jó szomszéd, 

özv. SZÉKELY MARGIT 
szül. Máthé 

csendesen megpihent. Élt 88
évet. Temetése 2017. február
19-én 13 órakor lesz a maros-
ugrai református temetőben.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! 
Búcsúzik tőle leánya, Manyi,
veje, menye, unokái és déduno-
kái. (59170-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket fejezzük ki a gyászoló
családnak GIACOMUZZI JÁNOS
volt lakótársunk elhunyta
alkalmából. Nyugodjon békében!
A Bodor Péter sor 4-es
tömbházának lakóközössége.
(59146)

Kívánunk őszinte együttérzéssel
vigasztalást Polinger Mihainak
MÓNI korai elvesztése miatt.
Évfolyamtársai: Emma, Márti,
Manyi, Erika, Emese, Veronka,
Rita és Andika. (59168-I)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik id. TOÓK GÁBOR
temetésén részt vettek és sírjára
koszorút helyeztek. Gyászoló
szerettei. (59088)

Köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik drága halottunk,
SZIKSZAI REGINA temetésén
részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek, fájdalmunkban osztoztak. Külön
köszönet a Lazarenum Alapítvány
vezetőségének és alkalmazottainak a
segítőkész hozzáállásért. A gyászoló
család. (59125)
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A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes körű ellátást biztosít a segélyből (ko-
porsó, szállítás, balzsamozás, temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534. (18422)
MAGYARORSZÁGRA keresünk dolgozni akaró, megbízható hölgyeket és urakat hosszú távra, köny-
nyebb és nehezebb BETANÍTOTT MUNKÁRA (műanyag és fém alkatrészek gyártása, összeszerelése).
Amit elvárunk: betöltött 18. életév, minimum 8 osztály, a magyar nyelv nagyon jó ismerete szóban és
írásban is. Amit kínálunk: versenyképes fizetés, egyéni teljesítménybónusz, ingyenes kiutaztatás Magyar-
országra, ingyenes szállás 2-3 ágyas szobákban és ingyenes munkába járás autóbusszal. Érdeklődni a
0755-067-687, 0742-010-263-as telefonszámon. (59309)
AUTÓBUSZVEZETŐKET keresünk Nyugat-Magyarország területére. Kiemelt bérezés, egyéni bó-
nuszrendszer, ingyenes szállás! Tapasztalat nem szükséges. A magyar nyelv ismerete kötelező! Érdeklődni
a 00-40-753-102-268, 00-40-753-102-290 telefonszámon. (59395)
A November 7-beli NORDIC BÁR sürgősen alkalmaz BÁROSNŐT. Érdeklődni a bárban vagy a 0744-
613-505-ös telefonszámon. (18545)
A PC HOUSE RAKTÁRI DOLGOZÓKAT alkalmaz. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon
vagy személyesen a cég székhelyén: a Maros utca 17. szám alatt. (sz.-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Összehívó
A polgármester 2017. február 17-i 683-as rendelete értelmében soros ülésre hívjuk össze a

marosvásárhelyi tanácsot február 23-án, csütörtökön 14 órára a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatal Győzelem tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő 

napirenddel: 
1. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Remeteszeg utcában lévő 1691 négyzetméteres területnek

Dan Gliga tulajdonából a város tulajdonába való átvételéről. 
2. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Vasile Săbădeanu utcában lévő 616 négyzetméteres te-

rületnek a Maco Construct Kft. tulajdonából a város tulajdonába való átvételéről. 
3. Határozattervezet az 1918. December 1. utcának a város bejárata–Tulipán utca, illetve Ştefan cel

Mare–Rózsák tere közötti szakasza korszerűsítésére vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók jó-
váhagyásáról. 

4. Határozattervezet a Forradalom–Köztársaság–1989. December 22. utca korszerűsítésére vonatkozó
műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. 

5. Határozattervezet a Dózsa György út Termés utca és Rózsák tere közötti szakaszának a korszerű-
sítésére vonatkozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. 

6. Határozattervezet a Segesvári út 13-as országút irányába történő meghosszabbítását célzó beru-
házás közhasznúvá nyilvánításáról, és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. 

7. Határozattervezet a Bodoni utca–Erdély autópálya közötti összekötő szakasz beruházás közhasz-
núvá nyilvánításáról, és a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. 

8. Határozattervezet a közterület-kezelő igazgatóság által nyújtott szolgáltatások 2017-re megszabott
ellenértékére és bizonyos kiróható bírságokra vonatkozó 2017. január 26-i 28-as számú helyi ta-
nácsi határozat 1. mellékletében szereplő XII. kritérium módosításának a jóváhagyásáról. 

9. Határozattervezet az oktatásügy és sport terén benyújtott pályázati kérelmeket elbíráló bizottság
összetételének időszerűsítéséről. 

10. Határozattervezet a város tulajdonában lévő, nem lakás rendeltetésű ingatlanok odaítélésére fel-
állított, a 2017-es évre szóló elsőbbségi lista jóváhagyásáról. 

11. Határozattervezet az 1998. évi 34-es törvény alapján a jogi személyiséggel rendelkező és szociális
ellátást biztosító alapítványoktól és egyesületektől beérkező pályázati kérelmeket elbíráló bizottság
összetételének az időszerűsítéséről. 

12. Határozattervezet a helyi tanács képviselőinek a marosvásárhelyi tanintézetek vezetőtanácsaiba
való kinevezéséről szóló 2016. évi 86-os és 2016. évi 38-as számú tanácsi határozatoknak a módo-
sításáról. 

13. Határozattervezet a 2017-es évben megkötendő haszonbérleti szerződések időtartamának a jóvá-
hagyásáról. 

14. Határozattervezet társulási szerződés kötéséről egy civil egység létrehozása végett a város, vala-
mint az Administraţie şi Turism Kft. között

15. Határozattervezet a szociális, állami lakásokra, visszaszolgáltatott ingatlanokból kilakoltatott sze-
mélyeknek szánt lakásalapra, szükséglakásokra, illetve fiataloknak szánt lakrészekre benyújtott
kéréseket elbíráló bizottság összetételének az időszerűsítésére vonatkozó 2016. július 27-i 17-es
számú tanácsi határozat 1. cikkelyének módosításáról. 

16. Határozattervezet a nem lakás rendeltetésű lakások odaítéléséért felelős szakbizottság összetéte-
lének időszerűsítésére vonatkozó 2016. július 28-i 18-as számú helyi tanácsi határozat módosítá-
sáról. 

17. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem személyzeti felépítésére
vonatkozó 2014. november 27-i 379-es helyi tanácsi határozat módosításáról. 

18. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem tudományos tanácsának
összetételére vonatkozó 2016. augusztus 30-i 33-as helyi tanácsi határozat módosításáról. 

19. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Zeno Vancea utcában lévő 31 négyzetméteres terület-
út Duca Filip-Olimpiu, az S&D Consulting Kft. adminisztrátora tulajdonából a város tulajdonába
való átvételéről. 

20. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Zeno Vancea utcában lévő 147 négyzetméteres terület-
út Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan, Portik Zoltán-Gábor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla tu-
lajdonából a város tulajdonába való átvételéről. 

21. Határozattervezet egy, a marosvásárhelyi Zeno Vancea utcában lévő 136 négyzetméteres terület-
út Sîrbu Ileana Voichiţa, Sîrbu Dan, Portik Zoltán-Gábor, Suciu Adrian-George, Suciu Csilla tu-
lajdonából a város tulajdonába való átvételéről. 

22. Határozattervezet a Híd a Maros folyó fölött a Kárpátok sétányon – 1-es változat – beruházás
közhasznúvá nyilvánításáról, valamint a műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyásáról. 

23. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanintézetek ügykezelésében lévő sporttermek sportklubok-
nak, valamint sportegyesületeknek való bérbeadásánál alkalmazott díjszabások jóváhagyásáról. 

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi tanács szervezési és működési szabályzatának jóváhagyá-
sáról. 

25. Határozattervezet a város helyi költségvetésből való hozzájárulásáról a BC Mureş, az ASA 2013
Marosvásárhely Futballklub, az A.C.S. Universitar Marosvásárhely és a City’us Marosvásárhely
sportklub költségvetéséhez a 2016-2017-es szezonra. 

26. Határozattervezet a marosvásárhelyi fizetéses parkolási szolgáltatás haszonbérbe adására vonat-
kozó szaktanulmány, azon utcák jegyzékének, ahol fizetéses lesz a parkolás, valamint azon bizott-
ság kijelölésének a jóváhagyásáról, amely előkészíti a szerződést. 

27. Határozattervezet a marosvásárhelyi hulladékdíjak módosításáról. 
28. Határozattervezet a 2016. október 21-i 65-ös számú tanácsi határozat visszavonásáról. 
29. Határozattervezet a 2016. október 27-i 70-es számú tanácsi határozat visszavonásáról. 
30. Határozattervezet a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum, valamint a Mircea Birău fedett uszoda

szolgáltatásainak ellenértékéről. 
Dr. Dorin Florea polgármester
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A marosvásárhelyi 
Siletina Impex Kft. 

taxisofőri munkakörbe 
személyzetet alkalmaz

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

Amit ajánlunk: 
• dinamikus munkakörnyezet
• motiváló bérezés

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

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

a 0751/308-385-ös telefonszámon. 

Maros Megyei Tanács

elnök

a Maros Megyei Tanács elnökének

2017. február 16-án kelt 

54-es számú rendelete 
a Maros Megyei Tanács 

nyilvános, soros ülésének összehívásáról
2017. február 23-án 13 órára 

a Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólag módosított és kiegészített, majd újrakö-
zölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi
215-ös számú törvény 94. cikkelyének 1), 3), 5), 7)
és 8) bekezdése, valamint 106. cikkelyének 1) be-
kezdése értelmében

elrendeli:
egyetlen szakasz:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre
hívja össze 2017. február 23-án 13 órára, a közigaz-
gatási palota nagy gyűléstermébe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utóla-

gosan módosított, a közegészségügyi intéz-
mények vezetőtanácsának megalakulásáról
szóló 2010. július 31-i 95-ös számú határoza-
tának módosításáról és kiegészítéséről.

2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi állami Fil-
harmónia utólagosan módosított státusjegy-
zékére, összetételére és működési
szabályzatára vonatkozó, a Maros Megyei Ta-
nács 2012. február 29-i 30-as számú határo-
zata 1-es és 2-es mellékletének
módosításáról.

3. Határozattervezet a 2017-2018-as iskolai évre
szóló Maros megyei V–Viii. osztályos speciális
iskolahálózat meghatározásáról. 

4. Határozattervezet a 2017-2018-as iskolai évre
szóló Maros megyei speciális líceumi hálózat
meghatározásáról. 

5. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács képvi-
selőjének kijelöléséről az iskolai erőszak
megfékezését célzó bizottságba, amelyet a
Maros Megyei oktatástámogatási és Humáne-
rőforrás-központ keretében hoznak létre. 

6. Határozattervezet egyes megyei, menetrend sze-
rinti személyszállító különjáratok útvonalli-
cenceinek odaítéléséről. 

7. kérdések, felszólalások, válaszok, észrevételek. 

az elnök helyett ellenjegyzi 
alexandru cîmpeanu alelnök Paul cosma jegyző 

A Koinónia Kiadó 
könyvajánlója

Így működik Markó Béla
Kelemen Attila Ármin a szerzője annak a rendkívül iz-

galmas beszélgetőkönyvnek, amelynek Markó Béla a fő-
szereplője. 

A sokoldalú interjúalany nem csupán politikai vonat-
kozásban „működik”, a könyvben ugyanúgy megszólal
az olvasó, az író, a költő, a színházbarát, hiszen Markó
Béla íróból lett politikus. Véleményt formál a romániai
magyar értelmiségről, a politikai elitről, a 89 utáni sze-
repvállalásról, a vezetői mivoltról, az emberekről, a kö-
zösségi tudatról, a romániai magyar irodalomról, a
művészetről és még sorolhatnánk.

Nagyfokú őszinteséggel találkozunk ebben a portréin-
terjúban, amelyben gyermekkori emlékek és néhol sze-
mélyes vonatkozású leírások is előbukkannak. A
válaszokban jól körvonalazódik a volt szövetségi elnök
jelleme, meggyőződése, analitikus gondolkodásmódja.
Könnyedén mesél az elmúlt húsz év tapasztalatairól, meg-
határozó eseményeiről és helyzeteiről – a kérdező kíván-
csisága szerint. Ugyanakkor provokatív kérdésekkel is
találkozunk, amelyek tematizálni kívánják a nem egyér-
telmű helyzeteket, problematikákat.

A könyv tíz beszélgetést tartalmaz. Egy-egy fejezet végén Groos Zselyke illusztrációi gondolják tovább
a mondanivalót.

A kiadvány a Koinónia Kiadó gondozásában jelent meg 2012-ben, abban az időszakban, amikor az in-
terjúalany kivonult a közéleti életből, teret engedve az alkotómunkának.

Az Így működik Markó Béla elektronikus könyv formájában is megjelent. Nyomtatott verziója megta-
lálható Marosvásárhelyen a Kobak és Gutenberg könyvesboltban, és megrendelhető kedvezményesen a
www.koinonia.ro vagy a www.konyvter.ro internetes oldalról.

Sajó Enikő

A Népújság   
hirdetési irodájában 

felveszünk  
APRÓHIRDETÉST 

a kolozsvári  
SZABADSÁGBA, 

a csíkszeredai 
HARGITA NÉPÉBE, 
a sepsiszentgyörgyi  
HÁROMSZÉKBE 

és az aradi  
NYUGATI 
JELENBE.

A Surub Trade Kft. cserefalvi csavargyárába keresünk munka-
társakat a következő munkakörökbe:

gépbeállító, gépkezelő

Előny: a műszaki rajz alapfokú ismerete, lakatos, esztergá-
lyos, fémforgácsoló vagy fémmegmunkáló szakképesítés

A gépek kezeléséhez a betanítást biztosítjuk.

Önéletrajzokat személyesen Cserefalván, a 115. szám alatt
lehet leadni, illetve e-mailben a hr@surubtrade.ro -ra lehet kül-
deni. Érdeklődni a 0745-043-920 telefonszámon lehet.

Elvárásaink: 
• megbízhatóság
• pontosság
• lojalitás
• tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés

A Renania Trade Kft. ügyintéző dolgozót keres
Feladatkör: 
• Az áru előkészítése kiszállításra
• A raktári készlet kezelése mobil terminálok 
használatával

• Az áru fel- és lerakási munkálatainak biztosítása
• Az áru polcra helyezése
• A tisztaság biztosítása a lerakatban

Elvárások:
• Felelős, szervezett, kommunikatív, becsületes 
személy

• Kommunikációs és kapcsolatteremtő készség 
a munkatársakkal

• Csapatmunkára való képesség

Önéletrajzokat a cariere@renania.ro címre vagy a Ma-
rosvásárhely, Bodoni utca 68. szám alatti székhelyünkre
várunk.

Tel: 0265/264-656. Fax: 0265/260-906


