
Miért kell egy teljes pénzügyi évre adót fizetni olyan jármű
után, amely felgyúlt, totálkárossá, használhatatlanná vált?
Természetes az, ha olyan ingatlanért vagy ingóságért kell fi-
zetnie a tulajdonosnak, amely használhatatlan, vagy rég a
roncstelepen hever? Emeltek-e óvást bíróságon a jelenlegi
szabályozások ellen? – az adóügyi törvény kapcsán többek
között ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Az eltelt évtizedek alatt megszokhattuk, hogy olyan törvényeket fo-
gadnak el a parlamentben, amelyekre sokszor lehetetlen észérvekkel ma-
gyarázatot találni, még ha nyugati mintát is követnek. Többek között a
négy éve érvényben lévő ingatlan- és járműadó szabályozásának csöndes
elfogadása is az átlagember számára logikát nélkülözőnek tűnik, az ál-
lami költségvetés számára azonban biztos bevételi forrás.

Egyik olvasónkkal a január másodikán őt ért tetemes tűzkárról be-
szélgettünk, amikor a törvények visszásságai is napfényre kerültek.

Születésnapi 
beszélgetés 
Kákonyi Csilla 
festőművésszel
Az alkotómunka intim belső dolog; a
szakmai ismereteken túl rengeteg
benne az intuíció, az érzelmi töltés. Egy
szín varázsát, sugárzását létrehozni,
élettelen fizikai állapotából élővé változ-
tatni a vásznon – ez elsősorban a lélek
belső erejéből, temperamentumából
valósulhat meg. 

____________3.
Deák Kristóf első
mozifilmjére nyújt
támogatást a Nem-
zeti Filmintézet
A napjainkban játszódó mozifilm egy
különös bosszú története lesz. Főhőse,
a szelíd, jól nevelt irodista elhatározza,
hogy saját maga szolgáltat igazságot,
miután szeretett nagyapja egy különö-
sen lelketlen csalás áldozata lett.

____________6.(Folytatás a 2. oldalon)
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Szer Pálosy Piroska 

Több beruházás halad párhuzamosan Backa-
madaras községben, az utóbbi két-három
évben szépen alakul a község képe. Lassan
beérnek az évek óta elkezdett munka ered-
ményei, sorra vehetnek át egy-egy infrastruk-
turális beruházást.

Sikeres évnek nevezte a tavalyit Szőcs Antal pol-
gármester, legalábbis az infrastruktúra-fejlesztés szem-
pontjából. Ugyanis befejezték a községben a helyi
utcahálózat korszerűsítését, így szinte minden backa-
madarasi, szentgericei és bálintfalvi lakosnak aszfaltút
van a kapuja előtt. A tavaly áprilisban elkezdett mun-
kálatokat jóval a határidő előtt befejezte a kivitelező,
már az ősz folyamán elkészült a tervezett 22 utca szi-
lárd burkolata, összesen 8,2 kilométer hosszúságban.
A beruházást kormánypénzekből fedezték, az országos
helyi fejlesztési programból 1,2 millió eurót kapott a
község a tervezésre és kivitelezésre, az önrész 400 ezer
lej körüli összeg. Az eredményen fellelkesülve a helyi
tanács beleegyezését adta újabb utcák korszerűsítésé-
hez, és további 800 méter hosszúságban leaszfaltoztak
kisebb, a tervben nem szereplő utcákat, így szinte nem
maradt „fekete szőnyeg” nélküli tér.

Nyilvánvalóan a siker mellé kellemetlenségek is
társultak a megvalósítás során, de most már mindenki
elégedett és örül a nagy eredménynek. Azonban az
utcák menti vízlevezető árkokat nem lehetett kiépíteni,
ugyanis a községben még nincs ivóvíz- és szennyvíz-
csatorna-rendszer. Ezekre még előreláthatólag várni
kell néhány évet, ugyanis az Aquaserv mint regionális
szolgáltató elkészíttette a vízvezetési mestertervet, de
az előtanulmányok elkészítésére is évekre lesz szük-
ség, pedig ez volna az egyik legfontosabb beruházás
ezen vidéken – véli a nyárádmenti elöljáró.

Elkészült a művelődési otthon 
Két éve kezdődött el a szentgericei művelődési ott-

hon korszerűsítése: az 1970-es években épült jókora
ingatlanból csak az alap és három fal maradt, minden
mást elbontottak, betonpilléreket öntöttek, majd visz-
szaépítették a tetőzetet, az épület padlófűtést kapott, az
emeleti helyiségekben vendégszobákat és ifjúsági ter-
meket rendeznek be. A kivitelezés befejezését az is
késleltette, hogy nem kaptak tűzvédelmi engedélyt –
ehhez az összes új nyílászárót ki kellett cseréltessék,
olyan anyagból kellett készíttetni azokat, amely akár
negyven percig is ellenáll a tűznek. Ez viszont nem
szerepelt a tervben, így további időt és pénzt igényelt.

Sikeres volt a tavalyi év
Avatásokra várnak Madarason

A totálkáros jármű, a leégett ház is adóköteles

Kíméletlen adóteher 

Fotó: ISU

Gligor Róbert László

(Folytatás a 2. oldalon)



Amint beszélgetőpartnerem el-
mondta, január másodikán idegen-
kezűségre utaló tűz pusztított
autójavító műhelyében. Javítás alatt
álló és javított járművek is megsem-
misültek a tűzben. Ennek ellenére
az ócskavasba került, forgalomból
kivont járművekre a 2020-as évre ki
kell fizetnie a járművek adóját. 

Mivel képtelenségnek tűnik
olyan járműre egész éves adót ki-
vetni, ami használhatatlan, kérdé-
sünkkel a Marosvásárhelyi
Polgármesteri Hivatal Helyi Adó-
és Illetékügyi Igazgatóságát keres-
tük meg. 
Az év utolsó napja 
a mérvadó

Szövérfi László igazgató megke-
resésünkre ismertette a törvény által
szabályozott visszás helyzetet. Mint
kifejtette, a 2015-ös évi 227-es
számú törvényt 2016 óta alkalmaz-
zák. Ennek értelmében az egy évre
szóló ingatlan- és járműadót annak
kell fizetnie, akinek az előző év
december 31-én a nevén szerepelt a
jármű vagy ingatlan. Amennyiben
tehát 2019. december 31-én forga-
lomba írt jármű szerepel valaki
nevén, rá két napra pedig az meg-
semmisül, akkor is ki kell fizetnie a
2020-as évre a járműadót, akárcsak
annak, aki az új évben nap mint nap
használhatja is a birtokában lévő
járművet. Hasonló az eset akkor is,
ha egy baleset nyomán totálkárossá
válik a jármű, és a roncstelepre szál-
lítják. Az állam a jelenlegi pénzügyi
törvény alapján hajthatatlanul köve-
teli az adó befizetését.

– De mi a helyzet abban az eset-
ben, ha valakinek leég a háza? Az
állam akkor is sújthatja ezzel a kö-
telező adóteherrel? – kérdeztük a
szakembert.

– Sajnos igen, amennyiben nem
december 30., 29., vagy 28-án égett
le, vált lakhatatlanná valakinek az
otthona, hanem az új év első napja-
iban vagy az azt követő bármelyik
hónapban következett be a tragédia. 

Az adásvételeknél ugyanez a
helyzet, ez azonban senkit sem bot-
ránkoztat meg, mivel egyik fél nyer,
a másik veszít, de a helyzet nem ha-
sonló, mivel használatban lévő
javak cserélnek gazdát. A kiinduló-
pont az ingatlan-, terület- vagy
jármű-adásvételnél is az említett
pénzügyi törvény 471-es cikke ér-
telmében december 31-e. A követ-
kező pénzügyi évre az kell adót
fizessen, akinek az előző év utolsó
napján a nevén szerepelt egy ingat-
lan, terület vagy jármű. A vásárló
csak a következő évtől kell adóz-
zon. Amint az igazgató hangsú-
lyozta, volt rá eset, hogy járművet
vásárolt valaki januárban, majd no-
vemberben eladta, így abban a sze-
rencsés helyzetben volt, hogy
majdnem egy évig használhatta a
járművet anélkül, hogy járműadót
kellett volna fizetnie. Az adózás
ugyanis az eladót terhelte. Az új
jogszabállyal a félévi adózás is
megszűnt – a teljes pénzügyi évre
törleszteni kell –, akárcsak az a gya-
korlat, amellyel egy totálkárossá
vált járműt a következő hónaptól ki-
iktathatták, és a tulajdonosnak nem
kellett adót fizetni olyasvalami
után, amit nem használ. Arra a kér-
désre, hogy hasonló esetek miatt
volt-e példa bírósági óvásra, nemle-
ges válasz érkezett. Amint az igaz-
gató kifejtette, valószínűleg, ha
több olyan személy, aki hasonló
helyzetben van, bírósági keresetet
nyújtott volna be, amennyiben a pa-
naszosok megnyerik az ügyet, talán
változtattak volna a jelenlegi gya-
korlaton.

A semmire nem kellene adózni
Dr. Sztranyiczki Szilárd ügyvéd-

től, a Sapientia EMTE egyetemi
előadótanárától a pénzügyi törvény
gyakorlatáról érdeklődtünk. 

– Jogszerű-e olyan járműre adót
kivetni, amelyet a tulajdonosa nem
használhat, mivel megsemmisült?
Illetve van-e esélye annak, hogy
egy polgár bíróságon megtámadja
az említett pénzügyi törvény előírá-
sát, és megnyeri a pert? – kérdez-
tük.

– A gépjárművek adóügyi nyil-
vántartásból való törlése elidegení-
tés, lopás, forgalomból való
kivonás, állandó lakhely megvál-
toztatása, illetve véglegesen az or-
szágból való kivivés esetén
lehetséges. Olyan járműre, amely
teljesen leégett vagy százszázaléko-
san tönkrement, kérelmezni lehet a
forgalomból való kivonást. Ez eset-
ben leadják a gépjárművet egy újra-
hasznosító központhoz, kapnak egy
törlési igazolást arról, hogy a jármű
fizikailag nem létezik, és ennek
alapján ki lehet törölni a nyilvántar-
tásból az autót az illetékes megyei
gépjárművezetői engedélyeket ki-
bocsátó és járműbejegyzési köz-
szolgálatnál, majd az önkormány-
zati adóügyi jegyzékből is. 

Viszont a 2015. évi 227. számú
adóügyi törvénykönyv 471. cikké-
nek (4) bekezdése értelmében a
gépjármű használatának lehetetlen-
sége esetén az adózás alóli felmen-
tés csak a forgalomból való kivonás
utáni év első napjától hatályos. A
törvény logikátlan, mert egy nem
létező dologért nem kellene adóte-
herrel sújtani az állampolgárokat. A
jelzett esetek adóügyi rendezése
céljából megfelelő törvénymódosí-
tást kellene végrehajtani – hangsú-
lyozta dr. Sztranyiczki Szilárd. 

Ma DEZSŐ, holnap ELIZA és 
ESZTER napja.
ELIZA: az Elisabeth (Erzsébet) név több
nyelvben meglévő rövidülése.
ESZTER: perzsa eredetű női név, a jelen-
tése csillag. Istár asszír-babilóniai istennő
nevével azonos eredetű. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2020. május 22.

1 EUR 4,8422
1 USD 4,4424

100 HUF 1,3856
1 g ARANY 247,7333

IDŐJÁRÁS
Többnyire napos
Hőmérséklet:
max. 19 0C
min. 6 0C

23., szombat
A Nap kel 

5 óra 40 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 59 perckor. 
Az év 144. napja, 

hátravan 222 nap.

Avatásokra várnak 
Madarason

Kíméletlen adóteher

Az épület körül területrendezés is
folyik, felszerelték az utolsó ri-
asztó- és füstérzékelő berendezé-
seket is, így már csak az átvétel
maradt hátra. Az európai alapok-
ból fedezett 650 ezer euró értékű
beruházásnak mindenki örül, most
már csak az a kihívás, hogy be is
népesítsék az épületet. Szentgerice
lakossága is az elöregedés útjára
lépett, de azért még nincs nagy baj,
községszinten is számos új család
költözött be, ezt választva lakhe-
lyéül, hiszen nincs messze Maros-
vásárhelytől.

Következik az iskolák 
korszerűsítése 

A fentebbiek adnak okot a biza-
kodásra és késztetést a munkára az
oktatási infrastruktúra területén is.
Tavaly októberben Backamadara-
son felavatták a magyar kormány
támogatásával épült óvodát, elin-
dították az engedélyeztetést, hogy
ugyanitt megnyithassa ajtait a böl-
csőde is, amely nemcsak a helyi,
hanem szomszédos települések

apróságait is várja. Következik a
madarasi és szentgericei iskolák
felújítása is, a község 4,5 millió
lejes támogatást nyert erre a regi-
onális operatív program keretében,
most folyik a tervezés közbeszer-
zési eljárása, a polgármester pedig
reménykedik, hogy két hónap
múlva a kivitelező cég kiválasztá-
sára is kiírhatják a licitet.

Avatni is szeretnének
További beruházásokat is

számba vehetünk a közép-nyárád-
menti községben: hamarosan befe-
jezik az új orvosi rendelőt, és
elkezdődhet a madarasi faluköz-
pont rendezése, a díszes csorgó
felújítása, illetve a mostani orvosi
rendelőnél levő másik közcsorgó
áthelyezése és környezetrendezése
is.

A koronavírus-járvány sem je-
lentett akadályt a kivitelezések fo-
lyamatában, a folyó munkálatok
befejeződnek, most csak már arra
vár mindenki, hogy végre enyhül-
jenek a korlátozások, és avatásokat
is tarthassanak a közösségekben.
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Felelősséggel a marosvásárhelyi diákok biztonságáért
és egészségéért!

Mintegy 4000 diák kezdi meg a felkészítő képzéseket az országos felmérő/érettségi vizsgákra június
2-án. Emiatt, de azért is, mert az oktatás jelenti minden diák sikerének kulcsát, és ennek a legbizton-
ságosabb körülmények között kell megvalósulnia, ami rendkívül fontos az önkormányzat számára,
június 1-től az oktatási intézményekben biztosítunk:

– védőmaszkokat;
– felület- és kézfertőtlenítőket;
– digitális hőmérőket.
Tudatában vagyunk annak, hogy gyermekeink egészségének elsőbbséget kell élveznie, még az isko-

lában is.
Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának bel- és külkapcsolati osztálya

Hamarosan a madarasi díszes csorgó is megújul                      Fotó: Gligor Róbert László
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KAÁLI NAGY BOTOND
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Nagy Attila

Vigyázz magadra amott
Édes Fiam,
Huszonnegyedik éve
Gondolok sokszor, nagyon sokszor Rád – 
Lehettem volna szerető,
Vagy, ki tudja, milyen apád – 
Vigasztal, hogy lesz kihez mennem,
Fölszabadultan, földiektől mentes,
Pikkelyszerű undoroktól úgy,
Hogy végre megszerethess,
Ha már elhagytalak, mint aki
Nem tehet mást, mert csak annyi,
Mit Isten belőled meghagyott…
Küzdöttem érted, de Ő tudta már,
És hallgatott…

Bátyáid is üdvözölnek,
Mert csak volt SzületésNapod!
Éjszakáim, ha nehezek már,
Vigasztal örök Hajnalod:
Tavaszi fény, mit küldesz onnan,
S nyíló virágok, madárfütty, harangszó – 
És úgy érkezik Veled az este,
Hogy Csillagtested logosza a Szó…

Vigyázz magadra, Kisfiam, amott,
Amiképp mi vigyázunk imitten Terád!
Ne görbítse semmi, soha,
Semmilyen baj a szád – 
Közelít engem is a hetvenedik,
És már belátom: ez így adatott – 
De néha heves vágy fog el:
Megsimogatni arcod, ölelni alakod…

És ha álmodsz, rólunk álmodj,
Anyádról főleg, róla, ki kihordott:
A császármetszés császárt ígért,
Ki majdan nemes jellemet bontott…
Ne félj minket szólongatni,
Ha veszedelmek marnak minket!
Édes Fiam, az egyetlen vagy,
Ki fedezni tudnád sebeinket…

2020. április 19.

‒ Bár tősgyökeres marosvásárhelyi, a Me-
zőség szélén, Radnóton látta meg a napvilá-
got. Hogyan emlékszik szülőfalujára, gyer-
mekkori éveire?

‒ Az eddigi legszörnyűbb háború kitörésé-
nek elején, 1940. május 28-án születtem.
Egész családunk Marosvásárhelyen élt, s
hogy mégis Radnóton születtem, annak a há-
borús körülmények az oka. Radnót Vásár-
helytől 30 kilométerre, a Maros partján
fekszik ‒ akkor még e kedves-csendes falucs-
kában laktak nagyszüleim. Édesapám behívót
kapott a hadseregbe, elvitték a frontra, váran-
dós édesanyám pedig hazament szüleihez,
így történt, hogy ott láttam meg a napvilágot.

Érdekességként említem, hogy születésem
után pár hónappal, a második bécsi döntést
követően Vásárhely és Radnót közé ország-
határ került. Édesanyám csak különleges en-
gedéllyel hozhatott haza. Köves, poros
országúton, rázós parasztszekéren, magyar és
román határőrök sorfala között „vonultam
be” szeretett városomba, diadalmenetnek
egyáltalán nem nevezhető módon. Gyermek-
korom első évei a fel-felüvöltő szirénázás, re-
pülőgéprajok zúgása, bombák robbanása,
pincében kialakított óvóhelyen töltött min-
dennapok jegyében teltek. A „felszabadulás”
után, a rengeteg pusztítás következménye-
ként általános szegénység és élelmiszerhiány
következett. Felejthetetlenek a gyermekkori
radnóti nyári vakációk nagyszüleim birtokán,
unokatestvéreink csapatában. Ott tanultam

meg úszni a szélesen hömpölygő Marosban,
a gát alatt, tőlünk távolabb halászok fogták a
méteres harcsákat. A vízimalom zúgása, a ha-
talmas kerekein lezúduló csillámló víztömeg,
az esti izzó tűzkorong-naplementék a hori-
zonton, a hazatérő tejszagú csorda ballagása
az úton, bevonulásuk az udvarokra, és a falusi
élet természetes szépségének ezerféle látvá-
nya... Nagyszüleink minket, gyerekeket is be-
vontak segítségnek a ház körüli könnyebb
munkákba, így tanultam meg, hogy a jól vég-
zett munka és a felelősségvállalás lehet öröm
is.

‒ Meséljen édesapjáról, akivel csak később
találkozott…

‒ Édesapám orosz hadifogságba került,
megjárta a szovjet lágerek poklát, másodikos
voltam, amikor hazaengedték. Azt a boldog-

ságot nem lehet leírni, amikor a vásárhelyi
vasútállomáson az egész család együtt várta
– és megérkezett! Édesapám ötvösművész
volt, Budapesten végezte az Iparművészeti
Főiskolát, szépen induló pályáját teljesen de-
rékba törte a háború, a hadifogság, a szocia-
lista világ érdektelensége, a hozzá nem értés.
Rajztanárként és a filharmónia tagjaként (he-
gedülni is tudott) tartotta el családját, és élte
le életét. Tőle örököltük a művészet iránti
hajlamot és szeretetet: én a képzőművészetet,
húgom, aki zongoratanárnő volt, a zenemű-
vészetet.

‒ A Kákonyi név elég ritka a magyar sze-
mélynevek között, honnan ered a család? 

‒ A magyarországi Kákony község neve
utal arra, hogy valószínűleg ez a ma már nem
létező helység lehet a név gazdája. A telepü-
lés valamikor a Duna árterületén, Baja térsé-
gében volt, az innen elszármazottak
örökölhették az elnevezést.

A távolban egy fehér torony, piciny nyílással
Születésnapi beszélgetés Kákonyi Csilla festőművésszel

Új Golgota – olaj, vászon, 95x110cm, 2009. Mellékletünket Kákonyi Csilla festményeivel illusztráltuk

Székely Ferenc

(Folytatás a 4. oldalon)



‒ Hogyan emlékszik a művészeti középis-
kolában töltött évekre?

‒ Elemi után, felvételi vizsgával kerültem
a marosvásárhelyi Művészeti Középiskolába.
Az itt töltött évek életem legszebb és legmesz-
szebb ható időszakát jelentették. Kiemelten
fontos körülmény, hogy a szakórákat a Kul-
túrpalota legfelső emeletén lévő termekben
tartottuk. A közelben lévő Városháza és a Kul-
túrpalota épületegyüttese gyönyörű remeke a
szecessziós művészetnek. A Kultúrpalota egy
„szent hely”, a művészetek szentélye, ahová
nem lehet megilletődöttség nélkül belépni.
Már az impozáns előtér pompája, ünnepi
csendje megállítja a sietőt. A freskók, már-
ványborítások, zöld bársonyhoz hasonlatos
falfelületek, az élénk színű virágmintázatok,
az emeletekre vezető fehér márványlépcsők
sora, a Tükörterem fénylő színekkel tündöklő
berakásos üvegablakai ‒ a székely népballa-
dák jeleneteivel ‒  mind-mind szépséget, mél-
tóságot árasztanak, a látogató pedig úgy érzi,
hogy nem is az e világi, hanem egy csodálatos
mesevilágbeli helyszínen jár. Nem a környe-
zet kínálta szecessziót szerettem meg, hanem
a szépség emberi tartalmának jelentőségét,
rendkívüli fontosságát éreztem meg akkor ‒ s
ez máig elkísér. Nos, ebben a remek környe-
zetben tanultam kilenc osztálytársammal
együtt a művészet ábécéjét, tegyem hozzá: ki-
váló művésztanárok irányításával.

‒ Ezután következett Kolozsvár…
‒ A kolozsvári Művészeti Akadémia to-

vább tágította látókörömet, ami a nagyszerű
filozófia- és esztétikatanáraimnak, a kitűnően
ellátott könyvtárnak és nem utolsósorban a
város pezsgő kulturális életének tudható be.
A Ion Andreescu Akadémia elvégzése után
mentem férjhez Bálint Zsigmond mérnökhöz,
aki egyben fotóművész is. Jóban-rosszban
társak vagyunk; László fiunk, miután csalá-
dot alapított, megajándékozott bennünket
három szép unokával, akik nagyon értenek
ahhoz, hogyan lehet minket elbűvölni…

‒  Boldognak érzi magát Kákonyi Csilla
festőművész?

‒ Ha visszagondolok felnőtt éveimre, ami-
kor az emberélet csúcson van ‒  igen, boldog
embernek látom magam. Annak ellenére,
hogy sötét és egyre vadabb, kíméletlenebb
diktatúra uralkodott az országban, elzártság-
ban éltünk, s hogy emellett minket, kisebbsé-
gieket végig elkísért a velünk szembeni
ellenérzés nyomasztó, sokszor fenyegető hát-
térmorajlása, de családomban, magánéletem-
ben szeretet vett körül. És ez tette tartalmassá
mindennapjaimat! Megtaláltam alkotómun-
kámban a saját utamat, amelyen azóta is
járok, kíváncsi kereséssel, felfedezéssel, rá-
találással, vívódásokkal, gyötrődésekkel és
örömökkel.

‒ Mit hozott az Ön számára a ’89-es vál-
tozás?

‒ A ’90-es évek elején lehulló „vasfüg-
göny”, a határok szabaddá válása juttatott el
minket az áhított Európába. Beérkeztünk hát,
és körülnézve a kortárs képzőművészet ka-
valkádjával találkoztunk. Ahol minden igaz,
és mindennek az ellenkezője is. Ha későn is,
de eljutottam Európa nagy múzeumaiba. Az
ott látottak megerősítették bennem és bizony-
ságot adtak arról, amiben mindig is hittem: a
művészet inkarnáció, a gondolat megtestesü-
lése a mű anyagában. Az anyag megmunká-
lása, érzéki szépsége elengedhetetlen, hiszen
az így létrehozott képzőművészeti értékek
közvetítik, teszik látvánnyá mások számára
is a gondolatot. Az alkotómunka intim belső
dolog; a szakmai ismereteken túl rengeteg
benne az intuíció, az érzelmi töltés. Egy szín
varázsát, sugárzását létrehozni, élettelen fizi-
kai állapotából élővé változtatni a vásznon –
ez elsősorban a lélek belső erejéből, tempe-
ramentumából valósulhat meg. Ezzel a meg-
győződéssel dolgozom, és dolgoztam eddig

is, a magam módján, belső törvényszerűsé-
geim szerint. Lehetőleg úgy, hogy ezt meg-
osszam másokkal is.

‒  Milyen a festőművész világa?
‒ Ez a világ teljesen személyes: lelki világ.

Szinte természetes, hogy különbözőségéből
adódóan gyakran konfrontálódik, fájdalma-
san ütközik a „külső”, az objektív, a közöm-
bös valódi világgal. Ilyenkor a festő ‒ mert a
művészet is az emberi önvédelem eszköze –
nekiáll és képet fest, hogy valahogy „kihúzza
magát” a csávából. Ideiglenesen legalábbis.
Érzelmeit feltárva, személyisége és szemlé-
lete szerint értelmezi a világot, és azon fára-
dozik, hogy gondolatait művében átadhatóvá
tegye embertársainak.

‒  Beszélhetünk nyugodt, békés életvitel-
ről?

‒ A kor, amelyben élünk, nem teszi lehe-
tővé a nyugodt, békés szemlélődést. Globáli-
san gyorsuló, felbomlóban lévő hatalmas
emberközösség morális kiürülésének va-
gyunk tanúi és résztvevői. A 20. század két
pusztító világháborúja és annak következmé-
nyei máig hatnak… Az a keresztény európai
kultúra, amely magas rendű erkölcsi-tudati
alapot, megtartó értékrendet adott, és egyúttal
önvédelmi, önszabályozó eszköz az ember-
nek, mára már romokban hever.

‒  Hogyan látja: van művészi szabadság
’90 után?

‒ A „globalizált” művészetszemlélet a nyi-
tott határokon beáradva ide is elhozta a totális
művészi szabadságot, az új és még újabb ki-
fejezési formák, utak, koncepciók szertelen
csapongását, burjánzását. Ezek mellett egy
időben többé-kevésbé békésen megférnek
azok a szemléletek is ‒ korhatártól függetle-
nül ‒ , amelyek megbecsülik a mesterségbeli
tudást, az erkölcsi-művészi komolyságot, fe-
lelősségvállalást, a művészet léleklátó szere-
pét. Hogy eljön-e a letisztulás, a megnyugvás
a felszabadított káosz után, és mikor, hogyan,
ezt a jövő mondja meg.

‒  Egy 2016-ban készült festményének,
amelyen ‒ a többik között ‒ egy fehér torony,
apró, piciny nyílással látszik a távolban, ezt
a címet adta: Atlantisz üzen. Mit üzen Atlan-
tisz?

‒ Ha a valóságról való tudását, tapasztala-
tát a művész nagy szenvedéllyel éli át, akkor
létrejön a valóság és a személyiség között az
a fúzió, amelynek hőfoka a megélt valóságot,
az élményt látomássá, műalkotássá izzítja. Az
így létrejövő festmény anyagában a gondolat,
a szellemi kinyilatkoztatás testesül meg. In-
karnáció, melynek során a vászon és a festék
képessé válhat bejáratot nyitni egy anyagta-
lan szellemi világba, ami körülveszi az em-
bert anélkül, hogy azt megragadná ‒ a
zenéhez vagy a költészethez hasonlóan. Mun-
kám során arra törekszem, azt szeretném el-

érni, hogy a néző, az emberek ne maradjanak
a „történeteimen” kívül, hanem vonzza be
őket a látvány és a tartalom. Hiszen mindnyá-
jan érintettek vagyunk, és felelősek minde-
nért, ami velünk történik ezen a Földön.
Olyan korban élünk, amelyben az emberi tár-
sadalom súlyos válságban van. Ezt nap mint
nap megéljük, tapasztaljuk. A modern ipari
civilizáció expanzív terjeszkedése, a mindent
elárasztó technika, az emancipáció, a hír- és
információözön tömegeket manipuláló hatása
hisztérikus rohanássá változtatta a társadalmi
haladást. Az apokaliptikus vágtában már
nincs idő az érésre, az emberi közösség kol-
lektív tudatának, világlátásának, eszményei-
nek megőrzésére. Eszeveszett versenyfutás,
káosz és mindenfelé fegyverkezés van. Eze-
ket látva és ezeken elgondolkozva jutott
eszembe Atlantisz, az elsüllyedt, egykor vi-
rágzó, boldog földrész tengerbe süllyedésé-
nek története. A képen látható távoli kis fehér
templomtorony valójában Erdély népének
hitét, Istenben való bizodalmát, a megmara-
dás reménységét hivatott megjeleníteni. 

‒ Számtalan egyéni és csoportos kiállítá-
son vett részt itthon és külföldön. Milyen em-
léket őriz a nagy kiállítótermekből, a
látogatókkal való találkozásokról, a nézők
visszajelzéseiről?

‒ A kiállítások mindig mérföldkövek, amo-
lyan számvetések, beszámolók arról, hogy mi
történik a munkámban, mi történik a műte-
remben. Ezekre a válaszokra, bemutatókra
nagy szükség van! Sokszor feltettem magam-
nak a kérdést: van-e értelme, hogy még min-
dig festek? Ha a hagyományokhoz kötődő
művészet idejét múlta, a legeslegújabb mű-
vészet művelése pedig lelki alkatomtól ide-
gen, s így értelmetlen is – ha tehát
cselekvésem hatékonysága teljesen bizonyta-
lan ‒, akkor mi a teendőm? Nekem, aki min-
denek fölött szeretem mesterségemet, aki
elbűvölten, megrendüléssel állok a századok
csodálatos alkotásai előtt, nekem, aki úgy
látom, hogy az ember minden nyomorúsága
ellenére a világ ámulatba ejtően gyönyörű
szép ‒ a reménytelenségre, megsemmisülésre
adandó egyetlen válaszom a tiltakozás lehet.
Tiltakozásom pedig a munka, a festés. Csak
azért is! Mert mi más is lehetne?! Az alkotás-
ban arra törekszünk, hogy gondolat- és ér-
zésszövevényeinknek testet adjunk. Így az
ember otthont teremthet az érzelemben és a
művészetben. S erre az otthonra ‒ úgy érzem
‒ most nagyobb szükség van, mint bármikor.
Ebből az „otthonból” kitekintve elmondha-
tom, elkiabálhatom összes aggodalmamat, 
félelmemet, féltésemet, szeretetemet és fáj-
dalmamat az Emberért, magunkért, s ezért a
csodálatos közeli és távoli világért. Hátha
visszhangra találnak mások lelkében is! Nos,
erre valók, ezért jók a kiállítások, mert ezekre
a kérdésekre választ kaphatok azáltal, hogy
sok érdeklődő, látogató találkozik azzal az
üzenettel, amit a képek hordoznak.

‒ Szokott művésztáborokba járni?
‒ Sohasem jártam rendszeresen művésztá-

borokba, csak kettőben voltam négy-öt  alka-
lommal: a gyergyószárhegyi, majd ennek
megszűnése után a gyergyóalfalvi Vadár-
vácska alkotótáborba. Nem tudok csoporto-
san, jövés-menés közben elmélyülten
dolgozni, szükségem van a befelé fordulás
csendjére, zavartalanságára. Ezért táborokba
inkább a kollégákkal való beszélgetések, ta-
lálkozások miatt mentem, és a gyönyörű ter-
mészeti helyszínekért, amelyekről rengeteg
vázlatot, krokit gyűjtöttem be nyersanyag-
ként az otthoni műtermi munkámhoz. Ilyen
kiváló alkalmat adtak a férjemmel tett utazá-
saink, kirándulásaink, amikor bejártuk ‒ ő
fényképezőgéppel, én pedig rajzmappával ‒
a Székelyföld, a Gyimes, a Nyugati-Érchegy-
ség gyönyörű tájait, falvait.

‒ A Kákonyi-életmű egyik legnagyobb is-
merője Nagy Miklós Kund művészeti író. Kire
gondol még, hogy valóban rátapintott a 
lényegre, amikor az Ön munkáit ismertet-
te a sajtóban, monográfiákban, katalógusok-
ban?

‒ Nagy Miklós Kund művészeti író ‒ aki
képzőművészeti életünk fáradhatatlan köve-
tője, ismerője, kiállításaink megnyitója és ér-
tékelője szóban és írásban ‒ nélkülözhetetlen
hozzátartozónk és szeretett barátunk! Elkép-
zelni sem tudom, mi lenne nélküle… Való-

színű, nagy csend, mintha nem is létezne
alkotói élet Marosvásárhelyen. Az első Mű-
terem-kötetében szerepelek (Impress, 1998),
amelyben huszonegyen vallunk pályánkról,
életünkről, a művészetről. Első monográfiá-
mat Jánosházy György író, műkritikus írta.
Egy mondat belőle: ‒ Kákonyi Csilla (…)
egyetlen nagy, kimeríthetetlen témája: a tala-
ját és irányát veszített ember odüsszeuszi há-
nyódása egy ismerősségében is ismeretlen és
veszélyes világ összegubancolódott erővona-
lai között…” A második monográfiát Banner
Zoltán művészettörténész készítette: „…az a
csodálatos ebben az 1979 után döntő fordu-
latot felmutató életműben, hogy a »megta-
lált« festés mámora, a szín- és formaemlékek
dús vegetációja (…) a székelyföldi táji és tár-
sadalmi környezetbe átplántált, illetve abból
sugárzó életszeretet, a rembrandti feszültségű
portrék, a titokzatos abszurditások, vagy a
nagy tömegek filmszerű mozgatása feloldja,
magába szívja, áthangolja, tehát megdöbben-
tően jelentéses esztétikai élménnyé minősíti
át azt a drámai életérzést, amelyet a nyolcva-
nas évek eseményei gerjesztenek, s amely
életművét korunk egyik legautentikusabb ta-
nújává avatja.”

‒ Milyen díjat és elismerést kapott ed-
dig?

‒ 2004-ben a Kulturális Érdemrend tiszti-
keresztjét (Bukarest), 2014-ben Szervátiusz
Jenő-díjat (Budapest), 2015-ben Pro Cultura
Kiválósági Díjat (Marosvásárhely), 2016-ban
Szolnay Sándor-díjat (EMKE, Kolozsvár),
2017-ben Kőrösi Csoma Sándor-díjat (Sepsi-
szentgyörgy).

(Folytatás a 3. oldalról)
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Szülőföldemen – olaj, vászon, 125x150cm, 1994
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Jegye is már zsebében volt./ Fiuméban gőzhajó
várta./ Meglátta a lányt. Megbotolt./ Elbűvölte a
kacagása./ A Sólyom mindhiába várta,/ pedig
jegye zsebében volt.// Döntött. Leszáll Temesvá-
ron,/ vásárba viszi nagyanyámat./ Nincs sürgő-
sebb most a világon./ A Sólyom még két napot
várhat./ Megtáncoltatta nagyanyámat./ Félig el-
szálltak Temesváron. (Bogdán László). Például
ott ül az ember csütörtök délután, otthon, deka-
dens módon filmet néz, pohár sör, elkészíti a tar-
honyás pörköltet, bevesz egy fájdalomcsillapítót,
mert gyarló az emberi test, és fáj a válla. Valószí-
nűleg túlvállalta magát, mert ilyen szép ez a
nyelv, maga a diagnózis. Aztán, minden előkészü-
let nélkül, csak semmi útlevél, figyelmeztetés, be-
léptetés, elkezdődik a Nagy Utazás. Oda, amiről
semmit nem tudunk. (György Attila). A másik tó
színe csodálatos. A fehér keveredik a zölddel és
narancssárgával. A tó fölött egy vastag füstréteg
keletkezik, gondolom, a kibocsátott gázokból. A
parton szamócát találok az egyik fa tövében. Ösz-
szefut a nyál a számban, de megállom, nem sze-
dem le, nem eszek belőle. Most is rácsodálkozom
arra, ahogy a természet felülírja az ember által
előidézett katasztrófát. Megtalálom a gátat, de
nem merek a tetejére állni, attól tartok, hogy alattam szakad be. A patakmeder rozsdavörös,
és ebben a déli erős napfényben úgy csillog minden, mintha arany lenne. A látvány lenyű-
göző. Órákig járok körbe és körbe, és fedezem fel a sorsára hagyott tájat. (Tófalvi Zselyke).
A gyalogos ezred híradósai szétszóródnak a szolgálati helyükre. Beosztás szerint Péter és

egy újonc srác, Ionel az ezredparancsnoki páncélo-
zott harcjárművön teljesít szolgálatot. Papíron. A va-
lóságban most látják először belülről a nyolckerekű
TAB-ot. Bemászni külön bűvészmutatvány. Péter-
nek hol a lapátja, hol a gázálarcos táskája akad be.
Végre eljut a rádióig. Életében most látja először.
Próbálja felismerni a gombok funkcióját, felveszi a
fülest, bekapcsolja a gépet. Eddig jó. Most kellene
hangolni, ha tudná, mivel. Találomra tekerget. (Elbe
István). A hozzáértők ezért is beszélnek fordítási ne-
hézségekről. Ez igaz, hiszen sok nyelvnek nincs
annyi szava, amennyit Arany János használt, másik
meg nem képes Krúdy, Móra vagy Tamási elké-
pesztő dúsan szőtt, gazdagságában is világos utalás-
rendszerét visszaadni. A szavak és a belőlük szőtt
szószövet viszonya olyasféle, mint a nyugodt bar-
langi tóé a csapodár tengerhez képest. Az egyik
némán alszik, a másik egy percre sem nyughat: arca,
hangja, kedélye folyamatosan frissül. (Czakó
Gábor). Na, minket nyomtak visszafelé. Egy dara-
big jöttünk, s bétettek egy nagy udvarba, mert ott
már utolértek az oroszok. Ott tartottak vagy négy
nap, lehet egy hétig es. Valahol Galacon túl egy sík
vidéken, egy félre faluban. Kérdeztük: miért nem
megyünk? Mi siettünk volna hazafelé. Azt felelte:
„Ti végezzétek a dolgotokat, mikor lehet, indulunk.
Mi az, az oroszok közé akartok bémenni? A harcba?
Még valamelyik elesik közületek. Mostanig semmi

bajotok nem esett, én vigyázok rátok. Nem jobb így?” – és béült az irodába. A mazsor is
vele. A tizedesek mind muníciót szállítottak, sok szekér, azt sem tudom, hány, s azok mind
össze voltak tömörítve. Azért várakoztunk, hogy az oroszok tudjanak előrenyomulni. 
(B. Kovács András). Székelyföld, 2020. május. (Knb.)

Pál Feri A vallásos kétely pszichodinamikájáról
tartott előadását hallgatva villámként csapott belém
a felismerés, hogy az elmúlt időszakban kétségte-
lenül a kétkedés összes jegyét magamra öltöttem.
Pedig azt hittem, vallás terén sziklaszilárd alapo-
kon állok, és kijelenthetem: református vagyok,
mert annak kereszteltek. Hogy ez pontosan mikor
történt, persze nem emlékszem. Valószínűleg túl
apró voltam. Ezt erősíti keresztapám is (mind a
kettő), mert amikor találkozunk (évente kétszer
szoktunk: húsvétkor és az unokatestvér-találko-
zón), mindig felemlegetik azt az őszinte, zsigeri,
éles és hosszan tartó tiltakozásomat a fejemre csep-
penő hideg víz ellen, amit Mester István reformá-
tus papnak címeztem a marosvásárhelyi
Vártemplomban összegyűlt emberek előtt.

Bár azóta sem fér a fejembe – de nem mertem
megkérdezni –, hogyan osztozkodtak rajtam a ke-
reszténnyé válásom pillanatában. Fogtam már az
ölemben csecsemőt. Sőt ringattam is. És amikor
gyöngéden behajoltam érte a babaágyba vagy a ba-
bakocsiba, ösztönösen a kisded gügyögéséből fel-
színre törő feltétlen szeretet befogadására és
viszonzására figyeltem. Azt hiszem, abban a pilla-
natban mindketten éreztük, hogy egy burokban lé-
legzünk, és az a mozdulat, ahogy magamhoz

öleltem őt, már csak ennek a fizikai megnyilvánu-
lása volt.

Két keresztapával viszont szétesik a burok.
Mondom, nem mertem megkérdezni, hogyan, mi-
lyen csellel fért hozzám Mester István (65 éves le-
hetett akkoriban). Valószínűleg az egyik
keresztapám jobboldalt, míg a másik baloldalt tar-
tott, mint egy közös ajándékot, amit együtt aján-
lottak fel a marosvásárhelyi református
gyülekezetnek.

Hogy pontosan mikor következett be a végzetes
törés, nem tudom. Talán a keresztelésem pillanatá-
ban vagy az utóbbi 63 nap valamelyikében – sok-
szor a tükörképemtől kérdezem, milyen nap van,
de ő csak a kérdésem ismétli – tény, hogy megren-
dült a vallomásaimba vetett bizalmam. Igaz, eddig
csak a népszámláláskor kérték papíron, hogy vall-
jak be mindent: lakcímem, tanulmányaim, állam-
polgárságom, nemzetiségem stb. Akkor,
fenntartással bár, de reformátusnak vallottam
magam. Azóta tíz év telt el. 3650 nap bizonytalan-
ság. De most, amikor beléptem a fogorvosi rende-
lőbe, és az orrom alá tolták a papírt, hogy márpedig
tüstént, azonnal, de rögvest döntsem el, hogy
minek vallom magam, én elhatároztam, hogy köz-
löm mindenkivel: csatlakozom az új világvallás-
hoz, és kovidosnak vallom magam. (Vagy
antikovidosnak? Igazság szerint ez is szimpatikus
vallás.)

Fekete István

Ostorsuhogásban – olaj, vászon, 81x80 cm, 1988

Atlantisz üzen – olaj, vászon, 96x110cm, 2016

Két keresztapa

Lapozó

Rembrandt Éjjeli őrjárat című mester-
művének minden eddiginél nagyobb fel-
bontású képét tette közzé online az
amszterdami Rijksmuseum.

A múzeum a The Guardian cikke szerint
egyúttal közölte, hogy a festmény restau-
rálásának befejezése késik. A művelet ta-
valy kezdődött, és a múzeum folyamatosan
online közvetítette a szakemberek munká-
ját.

A festmény most közzétett 44,8 gigapi-
xeles fotóját 528 különböző fotóból állítot-
ták össze. Ez a részletgazdag felbontás
lehetővé teszi, hogy az óriási vászon min-
den ecsetvonását külön meg tudják nézni
az érdeklődők. A nagy felbontású fotót a
restaurációs munkák alatt készítették, hogy
a szakemberek alaposan tanulmányozhas-
sák a festmény minden pontját, és fel tud-
ják deríteni, hol tett kárt az idő a fest-
ményben.

Taco Dibbits, a múzeum igazgatója el-
mondta, hogy az Éjjeli őrjáraton dolgozó
restaurátorok a legfejlettebb technológiákat
használják, és folyamatosan feszegetik a
lehetőségek határait. A fénykép kulcsfon-
tosságú információforrása lett a szakembe-
reknek, a múzeum honlapjára látogatók
pedig aprólékosan megcsodálhatják a mű
minden részletét – hangsúlyozta az igaz-
gató.

A 12 fős restaurátorcsoport tavaly júli-
usban kezdett el dolgozni a külön ehhez a
munkához létrehozott hét négyzetméteres
üvegkamrában. A koronavírus-járvány alatt
életbe lépett távolságtartási szabályok
miatt azonban az eredeti munkatervet nem
tudják tartani.

Az eredeti terv szerint a munka második
fázisa idén nyáron kezdődött volna. Mivel
ez nem lehetséges, 2021 elejére csúsztatták
el. Az üvegkamrában zajló munka rendjét
a biztonsági szabályok szerint határozták
meg, tehát egyszerre legfeljebb két ember
dolgozhat a festmény restaurálásán a kis
helyiségben. 

A restaurátorok a karantén miatt néhány
hét szünetet is tartottak, munkájukat szer-
dán kezdték el ismét.

A Rijksmuseum várhatóan június 1-jén
nyit ki újra, de a napi látogatószámot a
megszokott tízezer helyett kétezer főben
maximálják, hogy eleget tudjanak tenni a
távolságtartás követelményének.

Az Éjjeli őrjárat Rembrandt van Rijn
(1606–1669) egyik leghíresebb alkotása. A
festő az 1640-es években kapott megbízást
arra, hogy bemutassa a Frans Banning
Cocq kapitány vezette amszterdami pol-
gárőrséget. A nagy méretű, 363-szor 467
centiméteres kép egy teljes falat betölt a
Rijksmuseumban.

Az Éjjeli őrjárat minden eddiginél nagyobb felbontású képét tették közzé
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Életének 83. évében, május 3-án Csíksze-
redában elhunyt Beder Tibor tanár, közíró,
geológus, történész, világutazó, Mikes Kele-
men-kutató, Rodostó város díszpolgára, Har-
gita megye főtanfelügyelője. (Szűk körű
temetése 2020. május 6-án volt Csíktapló-
cán.)

Beder  Tibor 1938. március 6-án született
tanítócsaládban egy Naszód melletti román
faluban, Kisrebrán, ahonnan az édesanyja –
miután az édesapa  behívót kapott a román
hadseregbe ‒ átköltözött a Szatmár vidéki Fe-
hérgyarmatra. Itt járta ki az első osztályt,
majd amikor az édesapát hazaengedték, és
munkába állt, ők is visszaköltöztek Kovászna
megyébe. Az alsó tagozatos osztályokat
Komollón és Uzonban, a középiskolát pedig
a sepsiszentgyörgyi református  Székely
Mikó Kollégiumban végezte. Ezután követ-
kezett a kolozsvári Bolyai Tudományegye-
tem, ahol 1959-ben geológus mérnöki és
földrajztanári diplomát szerzett. Több helyen
is tanított, illetve igazgatói és aligazgatói
tisztséget töltött be. Ezek közül megemlítem
Nagyajtát, Illyefalvát és Korondot, ahonnan
1968-ban felkerült Csíkszeredába, különféle
pionírtanácsi, ifjúságnevelési feladatokat

látva el. 1989–2001 között Hargita megye fő-
tanfelügyelője volt. 

* * *
Beder Tibor többször járt Marosszék tele-

pülésein, jól ismerte a vidéket, jó kapcsolatot
tartott fenn a helyi értelmiséggel, pedagógu-
sokkal, akik mindig szép számmal jelentek
meg könyvbemutatóin. Első sikerkönyve, a
Gyalogosan Törökországban 2000 elején je-
lent meg a csíkszeredai Pro Print kiadónál, és
abban az évben, március 29-én mutatták be
az erdőszentgyörgyi líceumban. 2013-ig hét
alkalommal adták ki a kötetet, nagy példány-
számban, s az olvasóközönség mindig osztat-
lan sikerrel fogadta. További kötetei:
Hegyen-völgyön (1978), Gondolatok a jövő
iskolájáról (2001), A szék (2003), A bujdosók
nyomában (2005), Magyar testvérek kö-
zött az anatóliai Macarköyben (2007) Meg-
idézett múlt (2008), Apadó fájdalom (2009),
Az utolsó csata (2011), Ágyú és tulipán
(2012), Egymás között magyarul (2013), Ki
vagyok én? (2016). A Gyalogosan Törökor-
szágban c. kötet 2014-ben megjelent török
nyelven is.

1992-ben feleségével, Beder Rozáliával
megalapította a Julianus Alapítványt, amely
a szórványban élő magyarok védelmét tűzte
ki célul, 2000-ben létrejött a Magyarok Szé-
kelyföldi Társasága, amely a székely identitás

védelmét és a székely–török kapcsolatok ápo-
lását tekinti fő feladatának.       

Többszöri sikertelen próbálkozás után (a
’80-as években nem kapott vízumot), 1990.
június 9-én gyalogosan elindult Törökor-
szágba. A 84 napos gyaloglás során összesen
1792 kilométert tett meg, amiből Zágontól a
török határig 968 kilométert, török földön

pedig 22 nap alatt 824 kilométert gyalogolt
le, egészen a Földközi-tengerig.*  Később
több kirándulást szervezett, amikor a nagy
útra vállalkozó erdélyi magyarok eljutottak
Macarköybe (Magyarfalva) – mai nevén
Gebiz.

Kétszer volt az USA-ban, ahol az amerikai
magyarok meghívására az erdélyi magyarság
helyzetéről tartott előadást. Ezenkívül keresz-
tül-kasul utazta Európát. 

Elkötelezetten vallotta: „Aki a múltat nem
ismeri, nem láthatja előre a jövőt. Vigyáz-
nunk kell, hogy ne adjuk fel önmagunkat.
Minden itt élő nép őrizze meg a sajátos érté-
keit, ellenkezőleg egy homogén és kevésbé
érdekes európai masszává, egyveleggé vál-
nánk mindannyian.”

A Megidézett múlt előszavában ezeket ol-
vashatjuk: „A múlt egy nyitott könyv, mely-
nek lapjain ott van minden történés és annak
eredményei, akár negatív, akár pozitív legyen
az. Csak lapozni kell.” Magyarságszeretete,
értékkutató és értékteremtő természete, egye-
nes emberi tartása példamutató a jelen és a
jövő nemzedék számára.

Ezért is vallom/kérem: RMDSZ-vezető-
ink, civil szervezeteink mihamarabbi szo-
borállítási gondolata és megvalósítása nem
várhat sokáig! 

* Házad több is lehet, de hazád csak egy.
Születésnapi beszélgetés a 80 éves Beder
Tibor földrajztanárral, világutazóval, Mikes-
kutatóval. Székely Ferenc: A sas visszatér.
Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2018. 

„A múlt egy nyitott könyv”
Beder Tibor (1938–2020) emlékére

Az Oscar-díjas Deák Kristóf Az unoka munkacímmel készülő első mozifilmjének gyártását
721,9 millió forinttal támogatja a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmszakmai Döntőbizottsága.

Deák Kristóf – aki első magyar alkotóként nyert élőszereplős rövidfilmes Oscar-díjat a
Mindenki című alkotásért – személyes történettel készül mozifilm-rendezői bemutatkozására.
Az unoka munkacímmel készülő film 40 napos forgatása ősszel kezdődik, a producer a

BÚÉK és a Szabadság, szerelem című filmsikereket is jegyző Zákonyi S. Tamás – áll az NFI
MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.

Mint a forgatókönyvet is jegyző Deák Kristófot idézik, a történetben az érdekli, mire képes
egy középosztálybeli, nagyvárosi „jófiú” akkor, amikor kénytelen kitörni a komfortzónájából,
hogy rosszfiúk üldözésébe fogjon, és igazságot szolgáltasson a szeretteinek.

A napjainkban játszódó mozifilm egy különös
bosszú története lesz. Főhőse, a szelíd, jól nevelt
irodista elhatározza, hogy saját maga szolgáltat
igazságot, miután szeretett nagyapja egy különösen
lelketlen csalás áldozata lett.

Mint írják, hamarosan kezdődik a szereplőválo-
gatás, majd a forgatás nyár végén indulhat, a kész
film pedig a tervek szerint 2021 őszén kerülhet a
mozikba és a nemzetközi fesztiválokra. Az unoka
operatőre Maly Róbert lesz, akivel Deák Kristóf
együtt dolgozott a Mindenki című filmen. Maly
Róbert számos elismert rövid- és dokumentumfil-
met, továbbá a Szerdai gyerek című mozifilmet is
operatőrként jegyzi. A közleményben idézik Záko-
nyi S. Tamást (Flashback Media) Az unoka produ-
cerét is, aki felidézte, hogy amikor két évvel ezelőtt
közösen forgatható témákat kerestek a rendezővel,
aki elmesélte személyes érintettségű történetét,
azonnal lecsapott rá.

„Tudtam, hogy ez kell nekem. Kristóffal nagyon
régre nyúlik vissza a munkakapcsolatunk, és öröm-
mel tölt el, hogy én lehetek első mozifilmjének a
producere” – mondta a készülő filmről Zákonyi S.
Tamás, aki legutóbb 2018 kiemelkedő közönségsi-
kerét, a BÚÉK-ot készítette, előtte a nagyszabású
Szabadság, szerelem című alkotást, a München
című Spielberg-filmet és az Egerszegi című doku-
mentumfilmet.

A pályázatokról bővebb információ a  linken ér-
hető el.

Deák Kristóf első mozifilmjére nyújt támogatást a Nemzeti Filmintézet

Egy új bizonyíték szerint norvég forrása
lehetett Agatha Christie egyik leghíresebb
bűnügyi regényének, Az Ackroyd-gyilkosság-
nak, amely szokatlan megoldásával lepte
meg az olvasókat. 

Lucy Moffat, Norvégiában élő brit fordító
szerint Christie egy ismert norvég írótól köl-
csönözhette az ötletet. 

A fordító rábukkant Stein Riverton Jern-
vognen (Vasszekér) című írásának első for-
dítására, amely egy angol magazinban jelent
meg. Moffatt úgy véli, legalábbis elgondol-
kodtató, hogy Christie nem innen merítet-
te-e az ötletet Az Ackroyd-gyilkosság törté-
netéhez – olvasható a The Guardian brit na-
pilap honlapján.

Christie könyve 1926-ban jelent meg, és
rövid idő alatt a műfaj egyik klasszikusává

vált. A történet váratlan fordulata, hogy ki-
derül, maga az elbeszélő a gyilkos. „Az Ack-
royd-gyilkosság vitát váltott ki ezzel, de
íróként hírnevet szerzett neki” – mondta
James Prichard, Christie dédunokája, az
Agatha Christie Ltd. elnöke. „Voltak, akik
úgy gondolták, ez a megoldás nem fair,
mivel a kriminek vannak szabályai” – fűzte
hozzá.

A norvég történet és a Christie-regény kö-
zötti hasonlóság nyomban feltűnt Moffatt-
nak, amikor belefogott Riverton munkájának
fordításába. A nyomtatásban először 1909-
ben megjelent Jernvognent a Norvég Krimi-
szerzők Szövetsége a legjobb norvég
bűnügyi regénynek választotta.

A két írás közötti hasonlóságokat minded-
dig merő véletlennek tartották, mivel River-

ton regénye csak Az Ackroyd-gyilkosság ki-
adása után jelent meg Angliában, angolul
2005-ig nem is volt elérhető, Christie pedig
nem tudott norvégül. Moffatt azonban felfe-
dezte, hogy Riverton történetét leközölte egy
brit krimimagazin, a Tip Top Stories of Ad-
venture and Mystery. A magazin csak hat hó-
napig jelent meg 1923 és 1924 között, majd
összeolvadt a Sovereign Magazinnal. Mof-
fattnak a British Libraryben sikerült megta-
lálnia a magazin egy ritka példányát,
amelyben Riverton történetének fordítása
szerepelt. Moffatt szerint lehetséges, hogy
Christie olvasta a történetet a magazinban. 

Christie korábban két forrást említett,
amelyek inspirálták a regény megírásakor.
Lord Louis Mountbatten nevét említette, va-
lamint sógorának, James Wattsnak mondott

köszönetet. Moffatt arra is rámutatott, hogy
Christie írói álnevén, Mary Westmacottként
1926 januárjában maga is publikált egy el-
beszélést a Sovereign Magazinban.

Prichard szerint Christie-nek nem volt
szüksége arra, hogy bárkihez ötletért fordul-
jon. Másrészt – mint hozzátette – nem az
ötlet miatt lesz jó egy könyv, hanem annak
kibontása révén. „Lehet, hogy olvasta, mivel
rengeteget olvasott, de az is lehet, hogy nem”
–  mondta.

Christie regényét már megjelenését köve-
tően számos nyelvre lefordították. Magyarul
először 1930-ban jelent meg. A bűnügyi re-
gényből színdarab, rádiójáték és több film is
készült, legutóbb a brit Poirot-tévésorozat-
ban dolgozták fel David Suchet főszereplé-
sével.

Norvég forrása lehetett Agatha Christie egyik leghíresebb bűnügyi regényének

Székely Ferenc

Fotó: BaloghZoltan/MTI
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R O M Á N I A 
MAROS MEGYE
MAROSVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
P O L G Á R M E S T E R

2020. május 22-én kelt
970-es számú RENDELET 

a marosvásárhelyi városi tanács rendes ülésének összehívásáról 
2020. május 28-ra

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi kormányrendelet 133. cikkelyének (2) bekezdése, a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontja, (2) bekezdése,
(3) bekezdésének b) pontja és a 196. cikkely (1) bekezdésének b) pontja értelmében

elrendeli:

1. cikkely: Összehívja a marosvásárhelyi városi tanácsot rendes ülésre, 2020. május 28-án, csütörtökön 12 órára, online, a mellékelt összehívó dokumentumnak megfelelően.
2. cikkely: Az ülés napirendi tervezetébe beírt dokumentumokat a marosvásárhelyi városi tanács tanácstagjainak rendelkezésére bocsátják elektronikus formában.
3. cikkely: A napirendre vett határozattervezeteket a törvény által előírt dokumentumok kíséretében jóváhagyás végett elküldik a marosvásárhelyi városi tanács szakbizottságai-

nak.
4. cikkely: Az említett határozattervezetekkel kapcsolatban módosító javaslatokat megfogalmazni és benyújtani a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57. sz. sür-

gősségi kormányrendelet 138. cikkelyének 12. bekezdésében szereplő feltételek szerint lehet.
5. cikkely: Jelen rendelet végrehajtásával Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzőjét bízzák meg.
6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57. sz. sürgősségi kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdésének c pontja, 255. cikkelyének, valamint a köz-

igazgatási eljárási törvénykönyvre vonatkozó 2004. évi 554. sz. törvény 3. cikkelyének 1. bekezdése előírásai értelmében jelen rendeletet benyújtják Maros megye prefektusának tör-
vényességi felülvizsgálat végett.

Dr. Dorin Florea polgármester
Törvényességét ellenjegyzi
Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében
a jogi igazgatóság ügyvezető igazgatója
Buculei Dianora-Monica 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 
2020. május 22-ei 970-es rendeletének melléklete

ÖSSZEHÍVÓ
A polgármester 2020. május 22-ei 970-es számú rendelete értelmében összehívják Marosvásárhely helyi tanácsának rendes ülését 2020. május 28-án, csütörtökön 12

órára, online. 

NAPIRENDTERVEZET:

1. Határozattervezet a 2011. évi 363. sz. helyi tanácsi határozat módosításának és a 2020. évi 13. sz. helyi tanácsi határozat módosításának jóváhagyásáról.
2. Határozattervezet bizonyos bérleti szerződések meghosszabbításáról nem lakhatási célú helyiségekre vonatkozóan, amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik, valamint egy

lakás rendeltetésének megváltoztatásáról nem lakhatási célú helyiséggé.
3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Részletes városrendezési terv (PUD) – elhelyezési tanulmány két lakás építéséhez ugyanarra a telekparcellára,

hozzáféréssel és közművesítéssel”, Északi utca 7. szám. Haszonélvezők – tulajdonosok: Gabor Ioan, Gabor Cireşica, Ogrean Ovidiu-Valer és Ogrean Ioana.
4. Határozattervezet a 2019. ápr. 25-i 143-as helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosításáról, amely a marosvásárhelyi szülészetek újszülöttei számára nyújtott anyagi

támogatásra vonatkozik. 
5. Határozattervezet a 2019. nov. 28-i 323-as helyi tanácsi határozat kiegészítéséről, amely Marosvásárhely Megyei Jogú Város területi-közigazgatási egység tulajdonát képező

telkek közvetlen haszonbérbeadására vonatkozik.
6. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy közvetlen értékesítés során eladják Marosvásárhelyen a Dózsa György út 79. szám alatti, a Marosvásárhely Megyei Jogú Város

magántulajdonát képező ingatlant (telek és építmény).
7. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város magántulajdonát képező, az Újgát utcában található 12513 négyzetméteres telek értékesítési módjáról. 
8. Határozattervezet a „Serafim Duicu utcai szennyvízszivattyú-állomás” célberuházásra vonatkozó műszaki-pénzügyi mutatók frissítéséről. 
9. Határozattervezet annak jóváhagyásáról, hogy Marosvásárhely Megyei Jogú Város társuljon a város környéki településekkel a Közösségközi Fejlesztési Társulás a Közszállításért

létrehozásához.
10. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2020. június – augusztus közötti időszakra. 
11. Határozattervezet a 2021-es évre bizonyos speciális illetékek és bírságok meghatározásáról, amelyeket az üvegházak, parkok és zöldövezetek közfelügyelősége hajt be.
12. Határozattervezet a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag mennyiségének és értékesítési módjának elfogadásá-

ról.
13. Határozattervezet az árverés kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy értékesíthető legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát képező erdőalapból

2020-ban begyűjtendő faanyag.
14. Határozattervezet az árverés legfelsőbb kikiáltási árának elfogadásáról annak érdekében, hogy kitermelhető és elszállítható legyen a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tu-

lajdonát képező erdőalapból 2020-ban begyűjtendő faanyag.
15. Határozattervezet a 2020-ban begyűjtött/értékesített faanyagmennyiségre vonatkozó bevételi és kiadási költségvetés, valamint a Marosvásárhely Megyei Jogú Város tulajdonát

képező erdőalapban elvégzendő munkálatok jóváhagyása.
16. Határozattervezet a városi közüzemi szolgáltatásokat kezelő igazgatóság (SPUM) szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.
17. Határozattervezet Marosvásárhely Megyei Jogú Város köztulajdonát képező 35 helyszín nyilvános liciten való bérbeadásáról, kioszk, utánfutó vagy furgon típusú ideiglenes

építmények felállítása céljából kereskedelmi tevékenység végzése érdekében a Somostetőn, az odaítélési dokumentáció jóváhagyásáról, az elbíráló bizottság összetételének és pót-
tagjainak jóváhagyásáról.

18. Határozattervezet a köztisztasági szolgáltatások – városi hulladék összegyűjtése és elszállítása, valamint utcai szennyvízkezelés – beszerzésének jóváhagyásáról, keretszer-
ződéssel és a kapcsolódó dokumentációval: célszerűségi tanulmány, feladatfüzet, szervezési és működési szabályzat és típusszerződés. 

19. Határozattervezet a 2020. április 30-ai 91-es helyi tanácsi határozat módosításáról és kiegészítéséről, amely a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácsi hatátozat módosítására
és kiegészítésére vonatkozott, a 2019. ápr. 25-i 106. számú és a 2019. szept. 26-i 246. számú helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról rendelkezett a
marosvásárhelyi kkv-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, engedélyezett magánszemélyek, egyesületek és alapítványok támogatásaként a szükségállapot idejére.

20. Határozattervezet gyorstöltő állomások felszereléséről a 100%-ban elektromos meghajtású és hibrid meghajtású gépkocsik számára, és ezek üzemeltetéséről, hogy az ingyenes
használatot biztosítsák az elektromos meghajtású és a hibrid meghajtású gépkocsik tulajdonosai számára. 

21. Határozattervezet a 2019. évi 246. sz. helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosításáról és kiegészítéséről annak érdekében, hogy mentesüljenek az adó alól a köztulajdon
részleges használatáért az építőanyagok, állványok, konténerek stb. tárolásáért és a közterület részleges használatának díja alól munkatelep-szervezésért, a történelmi műemlék
épületek tulajdonosai vagy olyan épületek tulajdonosai, amelyek a műemlékjegyzékben szereplő városi épületegyüttes részei, és akik saját költségükre javítási munkálatokat végeznek
az energiateljesítmény növelése vagy az építészeti-környezeti minőség javítása érdekében. 

22. Határozattervezet napenergia-rendszerek telepítéséről a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal ügykezelésébe tartozó ingatlanokra. 
Dr. Dorin Florea polgármester



Házhoz röpítjük a legjobb könyveket. 
A Kobak Könyvesbolt házhoz szállítja 

azokat a könyveket, melyeket 
a szobafogság előtt nem sikerült 

beszerezned. 

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.

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt páciensek!

Az MCA Health Care orvosi laboratórium folyamatosan a be-
tegek rendelkezésére áll, és a fokozott biztonsági előírásokat be-
tartva, a COVID–19-járvány idején is elvégzi az egészségügyi
biztosítópénztár által megtérített laboratóriumi vizsgálatokat.

Laboratóriumi mintavételre hétfőtől péntekig 7–11 óra között
várjuk önöket.  

Hirdetőink figyelmébe!
A koronavírus-fertőzésveszély miatt kialakult

rendkívüli egészségügyi helyzetre való tekintettel
felhívjuk hirdetőink figyelmét, hogy 

hirdetéseket feladhatnak a szerkesztőségben, 
a nepujsag.ro weboldalon levő

online felületen is, vagy beküldhetik e-mailen
a reklam@e-nepujsag.ro címre. 

Érdeklődni a 0265/268-854-es 
vagy 0742-828-647-es telefonszámon, 

9–14 óra között. 

ADÁSVÉTEL

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETET
vásárolok Náznánfalván, Maros-
szentkirályon, Mezőpanitban, Mező-
bergenyében, Székelysóspatakon,
Csittszentivánon. Tel. 0744-793-460.
(sz.-I)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK: külső műanyag/alumí-
nium redőnyöket, szalagfüggönyöket,
harmonikaajtókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(7505)

VÁLLALUNK tetőjavítást, tetőkészítést,
festést, vakolást, bádogosmunkát,
szigetelést stb. Saját anyagunkkal is
dolgozunk.  Nyugdíjasoknak  18%
kedvezmény. Tel. 0752-828-789, 0790-
081-572. (7467)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, teraszkészítést, szigetelést, fes-
tést. Tel. 0757-186-299. (7481-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél tőlünk egy szép
tavaszi napon. Lehunytad
szemed, csendesen elmentél.
Életed elszállt, mint a galamb,
de emléked ragyog, mint a
fényes csillag. Csak egy
fénysugarat hagytál: az
emlékedet. Ott pihensz már,
ahol nem fáj semmi, s
nyugalmadat nem zavarja
senki. Számunkra te sosem
leszel halott, amíg élünk, nem
feledünk téged.
Fájó szívvel emlékezünk
május 23-án SZÉKELY
IMRÉRE halálának hetedik
évfordulóján. Emléke legyen
áldott, nyugalma csendes!
Drága lelke pihenjen békében!
Emlékét őrzik őt soha nem
feledő szerettei és rokonai.
(7523)

„Én élek, és ti is élni fogtok.”
(Jn. 14,19)
Szomorú szívvel emlékezünk
a szeretett édesapára, apósra,
nagytatára, SIMON REZSŐRE
halálának 35. évfordulóján.
Emléke legyen áldott, nyu-
galma csendes! Emlékét őrzik
szerettei. (7545-I)

ELHALÁLOZÁS

A fájdalomban és a halálban min-
dig egyedül vagyunk. Egy hosz-
szú, tartalmas élet véget ért. 

Özv. TUKACS ISTVÁN 
életének 101. évében, május 21-
én csendesen megpihent. 
Elengedtünk, ÉDESAPÁNK, mert
nem volt hosszabbítás! Pihenj,
drága Papeskénk, a szülőföld-
ben, amit annyira szerettél.
Május 23-án a gencsi harang
érted szól, amikor elkísérünk
utolsó utadra. Köszönet minde-
nért. 

Hálás lányaid: Ildikó és Elvira
családjukkal, valamint a közeli

és távoli rokonok. (sz.-I)

Összetört szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett feleség, édesanya,
nagymama, testvér, rokon és is-
merős, 

NAGY HAJNALKA CSILLA 
szül. Péter 

gyulakuti, majd székelykocsárdi
lakos életének 68. évében, 2020.
május 21-én türelemmel viselt
betegség után csendesen megpi-
hent. Drága halottunkat 2020.
május 23-án du. 1 órakor helyez-
zük örök nyugalomra a székely-
kocsárdi temetőbe, unitárius
szertartás szerint, szűk családi
körben. Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 

A gyászoló család. (7543-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Őszinte részvétünket fejezzük
ki a gyászoló családnak,
Járay Fekete Katalinnak és
Zsuzsinak a szeretett LACIKA
elhunyta miatt. A Vajda csa-
lád. (7547-I)

Együttérzünk a gyász nehéz
perceiben Dallos Annamáriá-
val szeretett ÉDESANYJA el-
vesztése miatt érzett
fájdalmában. A Procardia
munkaközössége és a Kikeli
család. (7549-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!
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