
Marosvásárhelyen, a Kövesdombon csütörtökön átadták a
felújított postát, ahová a Tudor negyedi 9-es postahivatalt is
átköltöztették. Miután a Tudor negyedi hivatal megszűnt, a
Pandúrok útján egy postai kirendeltséget nyitottak a Profi
üzlet mellett. 

A kézbesítők ezután a Kövesdombról indulnak
A kövesdombi posta hosszú ideig csökkentett tevékenységgel dolgo-

zott, ügyfélfogadás volt, viszont kézbesítők nem dolgoztak, ami csak fél
szolgáltatást jelentett az itt lakók számára. Most a Tudor negyedi posta-
hivatal zárt be, helyette egy kirendeltséget nyitottak a Pandúrok útja 54.
szám alatt, hogy e népes lakónegyed ne maradjon teljesen postai szol-
gáltatás nélkül. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Eltűntek a fák
a Bolyai udvaráról
A világon mindenhol azt látjuk, hogy
megpróbálnak fákat ültetni, parkokat
létrehozni. Eközben a marosvásárhe-
lyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum ud-
varán felszámolták a sportcsarnok
melletti zöldövezetet, kivágták a fákat.
A diákok és a tanárok egy része a kö-
zösségi médiából szerzett tudomást
róla, illetve május 10-én látták élőben
azt a helyet, ahol egykoron a fák álltak.
____________2.
Akiért
az Angyal szólt
Az igazán szép és igényes kivitele-
zésű könyveket először végiglapozza
az ember, a tetszetős vagy különlege-
sebb képeknél elidőz, vissza-visszatér
egyikre, másikra, ízlelgeti, amit felkí-
nálnak, s csak azután mélyül bele az
olvasásba.
____________3.
Sikeres
a hetedik is
A rang kötelez. Talán ez, vagy ez is
magyarázza, miért sikerülhetett a
Maros megyei céhtagoknak évről évre
igazán színvonalas, változatos, szép
kiállítással megörvendeztetniük a kö-
zönséget. Valamennyien úgy érezték,
ezen a rendezvényen művészetük leg-
jobb szintjén illik megjelenniük.
____________5.

Postahivatal-költöztetés Marosvásárhelyen 

Felavatták
a régi-új kövesdombi hivatalt



A világon mindenhol azt lát-
juk, hogy megpróbálnak fákat
ültetni, parkokat létrehozni.
Eközben a marosvásárhelyi
Bolyai Farkas Elméleti Líceum
udvarán felszámolták a sport-
csarnok melletti zöldövezetet,
kivágták a fákat. A diákok és
a tanárok egy része a közös-
ségi médiából szerzett tudo-
mást róla, illetve május 10-én
látták élőben azt a helyet,
ahol egykoron a fák álltak.

A diákok felháborodása érthető,
hiszen nincs már az árnyékos hely,
ahova szüneteken el lehetett vo-
nulni vagy órák után különféle di-
ákszervezeti gyűléseket lehetett
tartani. A diákok feltették a kérdést,
hogy miért volt szükség a fák kivá-
gására, de nem kaptak választ.

Szepessy László diákképviselő
elmesélte, hogy még az igazgatókat
is meglepte a helyzet, mivel ebben
a döntésben ők nem vettek részt. A

miértekre pedig azóta sem kaptak
választ a tanulók.

A nagy múltú diófák még állnak
az iskola udvarán. Dull Bence és
Szepessy László megkérdezte a
munkásokat egy szünetben, hogy
azokat is ki akarják vágni? A mun-
kások állítása szerint tervben van a
diófák kivágása is. Ekkor a két ta-
nuló úgy döntött, hogy valamit mu-
száj tenniük, hiszen a zöldövezet
nélkül az udvar  „betontengerré”
válik – fogalmazott Dull Bence.
Szepessy László diákképviselő hoz-
zátette, hogy az udvaron a tanulók
rendelkezésére álló terület egyre ki-
sebb, hiszen az épület felújítása
miatt munkagépek parkolnak ott, és
a munkálatok miatt más területek is
el vannak kerítve. Ennek természe-
tesen megvannak az okai, de talán
ezért is fontos, hogy a még létező
zöldövezetek megmaradjanak.

A fiatalok készítettek egy videó-
felvételt,  hogy felhívják a nyilvá-
nosság figyelmét, hogy mi történt a
Bolyaiban. A videó másik célja,
hogy választ kapjanak a kérdése-
ikre, hiszen szeretnék tudni, miért

vágták ki a fákat és mi lesz azon a
területen. A fiatalok beismerik,
hogy több racionális oka is lehet a
fakivágásnak, azonban nekik és az
iskola vezetőségének sem mondták
el. A két tanuló végül felkereste a
Református Egyházat, ahol azt a vá-
laszt kapták, hogy az ünnep miatt
nem tudnak válaszolni, és keressék
fel őket pünkösd után. A gyors vá-
laszra azért van szükség, mert érte-
süléseik szerint akár már a héten
kivághatják a fákat. Egyes diákok
készek rá, ha kell, élőlánccal védik
meg a fákat, ha nem kapnak konkrét
magyarázatot.

Lukács Pál, a kivitelező cég ve-
zetője lapunknak elmondta, hogy
egyrészt a régészeti ásatások miatt
volt szükséges a fák kivágása, hi-
szen a történészek szerint akár
Árpád-kori templom is lehet az is-
kola udvara alatt, de további gondot
jelentett az is, hogy a fák túlnőttek
az iskola épületén, a gyökerük je-
lentős része már a felszínen volt,
így egy nagyobb vihar akár ki is
dönthette volna őket, ami egyrészt
veszélyeztette a gyermekek bizton-

ságát, másrészt az épület épségét. A
cégvezető elmondása szerint azon-
ban nincs ok aggodalomra, a kivá-
gott fák helyére újakat fognak
ültetni, és egy modern, parkos terü-
letet fognak kialakítani az iskola
udvarán, zöldövezettel, padokkal,
wifihálózattal és telefontöltő pon-
tokkal. A diákok gondozott környe-
zetben tölthetik a szüneteket és a
szabadidejüket. Lukács Pál kitért a
diófákra is, elmondása szerint ki
kell vágni azokat is, mert a gyöke-
rek veszélyeztetik a C épületet, il-

letve komoly károkat okoztak az
esővízelvezető rendszerben. Több
helyen eltörték a vízelvezető csator-
nát, és számos helyen el is duga-
szolták, ebből kifolyólag több
Bolyai utcai üzlethelység raktere
ázik. Továbbá a fák gyökere veszé-
lyezteti a föld alatt elvezetett vil-
lanyvezetéket is. A kivitelező
hozzátette, hogy a diófák esetében
a gyökér akkora, mint a fa koronája;
mivel öreg és nagy fákról van szó,
a gyökérrendszerük nagyon mesz-
szire elnyúlik.

A Tudor negyedi kirendeltség a 9-es postahivatal-
hoz fog tartozni. Itt is csak ügyfélfogadás lesz, a kéz-
besítők nem innen, hanem a Kövesdombról indulnak
a postai küldeményekkel. 

A Tudor negyedi postát azért kellett elköltöztetni,
mert bérelt helyiségben működött, s a tulajdonos táv-
közlési cég úgy döntött, hogy túlad rajta. Eladását
meg is hirdette. Tekintettel arra, hogy a kövesdombi
postahivatal épülete kihasználatlanul állt, a posta ve-
zetősége célszerűnek látta a cserét. Az átköltözés nem
járt személyzetcsökkentéssel, a 18 kézbesítő ezután
is ellátja a feladatát, csak nem a Tudor negyedből,
hanem a Kövesdombról indulnak, s bejárják mindkét
negyedet. Nagy kiterjedésű városrészek ezek, ami azt
jelenti, hogy a postásoknak hosszú távot kell megten-
niük, ami nem könnyű, pláne megrakott táskával. Vi-
szont eddig a tudori postáról indultak a Kövesdomb
felé. Azonos a helyzet a központi nagy postánál is,
ahonnan az Egyesülés negyed végéig mennek el a
postások. 

A kövesdombi postahivatal épülete új arculatot ka-
pott, kicserélték a nyílászárókat, kívül-belül kifestet-
ték, rendbe tették a fűtési rendszert.

A Brassói Regionális Postahivatal vezetője el-
mondta, hogy 731 postahivatal tartozik hozzájuk,
több mint 3000 alkalmazottal és 150 gépjárművel
rendelkeznek. – A postát fejleszteni szeretnénk, újabb

kirendeltségeket nyitnánk. Idénre még két beruházást
tervezünk Maros megyében, egyiket a tranzitkiren-
deltségnél, a másikat a központi postánál. De erről
majd a maga idején beszélünk – mondta Bogdan
Florin Năstase, a Brassói Regionális Posta igazgatója.

A magyar újságírók felvetették, hogy a postahiva-
talokról hiányoznak a magyar feliratok, illeve sem-
milyen tájékoztató nincs magyar nyelven. 

A kérdésre, hogy miért nem gondolnak a magyar
anyanyelvű ügyfelekre, az igazgató elmondta, hogy
a Román Posta egységes nemzeti brand, ezen nem
szeretnének módosítani, nem áll szándékukban ennek
a károsítása. Tudatában van annak – mondta –, hogy
minden román állampolgár tudja, mit jelent ez a
brand, s ezzel nem sértik egyik nemzetiség érzékeny-
ségét sem. Végül az igazgató nem zárkózott el attól,
hogy szóba hozzák a magyar feliratok és tájékoztatók
kérdését. 

A kövesdombi postahivatal avatóján a brassói re-
gionális igazgató, Bogdan Florin Năstase mellett részt
vett Horia Georgescu, a Román Posta vezérigazga-
tója, Emilia Meda Iacob, a Maros Megyei Postahiva-
tal igazgatója, Mara Togănel prefektus és György
Alexandru, Marosvásárhely alpolgármestere. 

A felújított postahivatal átadását ortodox szertartás
előzte meg. Hangszórókból postai szolgáltatások té-
májában íródott dalok hangzottak el, s nem hiányzott
a vörös szőnyeg sem. 

Ma JÚLIA és RITA,
holnap DEZSŐ napja.
DEZSŐ:  latin eredetű, a Desideriusból,
jelentése: óhajtott, vágyott gyermek.
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Lecsupaszított iskolaudvar
Eltűntek a fák a Bolyai udvaráról
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Nagy-Bodó Szilárd

Pünkösd ünnepe az Erdély TV-ben
„A Magasságbeli ereje borít be

árnyékával” – ez az idei csíksom-
lyói pünkösdi búcsú mottója. Az Er-
délyi Magyar Televízió is jelen lesz
a szombati búcsún, és természete-
sen vasárnap több műsorban is az
ünnep lesz a téma. A 13:30-kor kez-
dődő Üzenetszeretettelstúdiójába
izgalmas vendégeket vár Béres Il-
dikó és Barabási Tivadar, egyik
vendégük Sosovicza Anna, a gyer-
gyószentmiklósi Figura Stúdió
Színház színésznője, majd pünkösdi
hangulatba öltöztetik a nézők szí-
vét, hiszen Szilágyi Szilamérral,
Nyárádszentlászló és Nyomát uni-
tárius lelkipásztorával beszélgetnek
az ünnepről, annak üzenetéről. Az
emberek 70%-a küzd az imposztor-
szindrómával, de vajon mit is jelent
ez pontosan? A 17 órakor kezdődő
Pszichotrillákban Badics Petra

erről kérdezi dr. Kádár Annamáriát,
de kiderül az is, hogy honnan ered
ez a szindróma. A délután fél 6-kor
kezdődő Hitéletben Balázs Attila
műsorvezető a pünkösdről, az
ünnep fogadásáról és jelentőségéről
beszélget Bátor Botond pálos szer-
zetessel.

Az este 8 órakor kezdődő Mes-
terfogásban ezúttal egy író bizony-
talanságairól, kétségeiről és persze
sikereiről kérdezi Badics Petra a
kortárs magyar irodalom egyik kie-
melkedő képviselőjét, Vida Gábort,
a Látó szépirodalmi folyóirat fő-
szerkesztőjét, akinek az Egy dado-
gás története című kötetét idén a
Merítés díj zsűrije az évtized köny-
vének választotta. Követhetők a
műsorok az Erdély TV képernyőjén
és YouTube-csatornáján. Kellemes
tévénézést!

Felavatták a régi-új kövesdombi hivatalt
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A már lecsupaszított terület Fotó: Szepessy László



Az igazán szép és igényes kivitelezésű könyveket
először végiglapozza az ember, a tetszetős vagy külön-
legesebb képeknél elidőz, vissza-visszatér egyikre, má-
sikra, ízlelgeti, amit felkínálnak, s csak azután mélyül
bele az olvasásba. Így voltam a HMKK-könyvek so-
rozat újabb impozáns kötetével* is. Lenyűgözött a több
mint százhatvan művészi reprodukció változatossága,
a fotók révén kirajzolódó életmű gazdagsága, hagyo-
mányba ágyazott egyedi, érzékeny maisága, a sokmű-
fajú alkotó látványteremtő, színes egyénisége. És
meglepett, hogy Nagy Ödönnek, „akiért az Angyal
szólt”, milyen sok kiváló alkotása nem került be a honi
köztudatba, többek közt azért sem, mert nem itthon ké-
szültek. Műveinek és életeseményeinek hosszú listája
különben már a kötet elején tudatosítja az olvasóban,
mennyire markáns, öntörvényű képzőművészt veszí-
tettünk el 2017. június 12-én. A Maros megyei Nagy-
ercsén született, majd Szászrégenben felnövő, a
Marosvásárhelyi Művészeti Középiskolában, később a
kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán
diplomát szerző festő, szobrász, keramikus, a grafikus-
ként is jelentős művészpedagógus hatvanévesen hunyt
el Csíkszeredában, ahol 1985-től dolgozott, és vált el-
ismert, nagyra becsült, saját utat járó, vizuális minde-
nessé. A hirtelen és túl korán félbeszakadt életpálya
még hosszasan folytatódhatott volna, a művész mindig
tele volt ötletekkel, újító alkotói elképzelésekkel, de
életműve így is kerek egész, sorolni is nehéz, mennyi
maradandó köztéri munkát és más egyéni hangvételű
és megoldású művet hagyott maga után. A csíki, szé-
kelyföldi képzőművészet fáradhatatlan krónikása, a
mindenre és mindenkire odafigyelő, értékmentő pub-
licista, több művészeti monográfia szerzője, Székedi
Ferenc vállalta föl Nagy Ödön munkásságának, művé-

szi és emberi sajátosságainak, szerteágazó alkotómű-
vészetének a felmutatását.

A fotókkal, reprókkal gazdagon illusztrált szöveg a
művész életeseményeihez, alkotói időszakaihoz, mű-
faji vonzalmaihoz, feladataihoz, helyszíneihez igazodó
fejezetekre bontva teszi áttekinthetővé a sokrétű élet-
művet. Mint a szerző vallja, „a könyv nem klasszikus
életrajz, de nem is kizárólag művészettörténeti vagy
műkritikusi fejtegetés, mint ahogyan nem is zsurnaliz-
mus, noha mindhárom műfaj sajátosságai kisebb-na-
gyobb arányban megtalálhatók benne. Hanem a szerző
szándékai szerint mindenekelőtt olyan olvasmány,
amely az általa megélt, átélt kort is bemutatva közelebb
hozza a művészt mindazokhoz, akik szerették, becsül-
ték, tisztelték, vagy ezután szeretnének megismerkedni
életével és munkásságával. Ugyanakkor olyan forrás-
munka lehet az utókor számára, amelynek többszörö-
sen ellenőrzött adataira támaszkodhatnak az
elkövetkező évek szerzői, akik majd alaposabban, rész-
letesebben, munkáról munkára felmérik és teljes jegy-
zékbe foglalják Nagy Ödön hagyatékát.” Alapos
munkát végzett most is a monográfus. Csupán a Név-
mutató, amellyel az életismertetőt kiegészítette, 435
nevet tartalmaz. Számos helyet és az azokhoz kapcso-
lódó személyt, közösséget, intézményt, történést fel-
idéz. A szülőfalu, Nagyercse a családot jelenti,
Szászrégen a tehetsége felismerésének színhelye, és a
művészeti irányulását meghatározó Baróthi Ádám vá-
rosa, Marosvásárhely a művészeti középiskolát és
annak kiváló tanári karát, alkotásra ösztönző diákkö-
zösségét jelentette. Kolozsvár elvezette az akadémiai
modortól a saját látásmódig, Medgyes az üvegműves-
ség titkaiba avatta be. Ezt követően telepedett le Csík-
szeredában, ahol az akkori elnyomó rendszer ellenére
nagyszerű alkotócsapat vette körül. Kezdetben

SZERKESZTETTE:
NAGYMIKLÓSKUND
1487.sz., 2021. május 22.

Sz. Kovács Géza: Régi struktúra a BMC marosvásárhelyi kiállításán

Piéta… Nagy Ödön rajza

Pilinszky János

Késő kegyelem
Mit kezdjen, akit elitélt,
de fölmentett később az ég,
megvonva tőle a halált,
mikor már megadta magát?

Kit mindenétől üresen
talált a szörnyű kegyelem,
megsemmisülten, mielőtt
a semmi habjaiba dőlt!

Mit kezdjen itt! Közületek
talányait ki fejti meg?
Szorongva anyját kémleli:
ha elzokoghatná neki!

Fogódzanék akárkibe,
de nem lesz soha senkije;
szeméből, mint gazdátlan ág,
kicsüng a pusztuló világ. 

*40 éve, 1981. május 27-én hunyt el a költő

Nagy Miklós Kund

*Székedi Ferenc: Akiért az Angyal szólt. Nagy Ödön élete és munkássága, Hargita Megyei Kulturális Központ
és Hargita Megye Tanácsa, HMKK-könyvek, Csíkszereda, 2020 

Akiért az Angyal szólt
Könyv Nagy Ödön életéről és munkásságáról

(Folytatás a 4. oldalon)



Mióta az oltáskampánnyal meghülyítették a fél világot, két
történet jár a fejemben. Mindkettő vallásos. Az egyik szerint
egy asszony elment a paphoz, hogy imát kérjen, hogy haljon
meg a szomszédasszonya. – De ezt nem lehet kérni, Rózsika –
mondja a plébános –, ilyen imádság nincs. Ezt nem szabad! –
Akkor legalább azért imádkozzék, plébános úr, hogy a tyúkjai
dögöljenek meg!

A másik egy teológiai anekdota. Az Úr magához hívatja a
század legnagyobb teológusait, hogy tisztázzon néhány kérdést
velük. Bemegy az első. Aztán mikor kijött, kérdik a többiek: –
Na, hogy volt, mit mondott az Úr? – Néhány könyvemet újra
kell írnom. Bemegy a második, egy fél nap múlva kijön, és a
kint várakozó társainak annyit mond: – Egyik tételemet újra kell
fogalmaznom. Majd a harmadik is bemegy, és egy álló napig ki
nem jön. A másik kettő már kezét tördeli, nyelvét harapdálja,
imádkozik, fel-alá járkál türelmetlenül, mire megjelenik az aj-
tóban Krisztus. – Mi történt, Urunk Jézus? – kérdezik a meg-
szeppent teológusok. Az Úr megszólal: – A nyolc boldogságot
újra kell mondanom!

Valami ilyesmi történik a világjárvány alatt, óta, miatt. Szak-
emberek már régóta egyfajta globális kataklizmáról, valamiféle
szellemi földrengésről beszéltek, látván a pénz uralmának, az
elidegenedésnek, az elvallástalanodásnak eme gyors és riasztó
ritmusát. S amit másképp képzeltünk el, az így valósult meg.
Vírusosan. Járvánnyal. Most már nemcsak az erkölcs, a jó és
rossz, a helyes és helytelen, az igaz és hamis egyszerre lett vi-
szonylagossá, hanem ahogy mondani szokás, az áldozat iránya
is megváltozott. A fontossági sorrend is.

Nem az lesz fontos, hogy vigyázz az egészségedre, értékeld,
éld az életet, tégy jót, alkoss, szeress, hanem: mindegy hogyan,
csak éld túl. Nem az lesz erény, hogy a te immunrendszered
egészséges, mert egészségesen éltél – hanem vállalj rizikót, állj
be a sorba, ne lázíts, ne hergelj, ne gondolkodj, ne állj ellen. És
mi segítünk. Mindent megteszünk, hogy elhallgattassunk, ne-
vetségessé tegyünk. Tedd, amit mondanak, és kuss. Akár van
mellékhatás, akár halál, akár maszk, akár PCR-teszt. Hogy bi-
zonyítsd felelősségedet mások iránt.

Nem az a cél, hogy az emberi (civil, avagy egyházi) közösség
boldog legyen, bontogassa szárnyait a Szentlélek által, élje meg
békében lelki-szellemi-kulturális-nemzeti életét, hanem hogy a
gazdaság működjék. Forogjon a pénz. Mert ha nincs pénz, „be-
csődöl” az egyház, nem lesznek munkahelyek, éhen halunk stb.
Valóban ez lenne az élet legfőbb célja? Mintha már nem vesz-
tegettünk volna el mindjárt két évet, és nem tanultunk volna be-
lőle semmit… Érdekes módon a sötét középkorban vagy az
ókorban nem emiatt haltak éhen az emberek, s nem annyian,
mint most.

A pünkösd lelke a Jótanács Lelke. Az Erősség és a Jámborság
Lelke. Az Igazságé. Nem a WHO-é, nem is Brüsszelé, s még
csak nem is az Arafaté.

Jézus azt mondja apostolainak mennybemenetele előtt: „Még
sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.
Ha majd eljön az Igazság lelke, ő megtanít titeket a teljes igaz-
ságra. […] Ha királyok vagy helytartók elé hurcolnak titeket
miattam, ne töprengjetek, mit mondjatok: Abban az órában
megadatik nektek. Nem ti beszéltek majd, hanem Atyátok lelke
szól belőletek.” (Jn. 16, 4-15)

Nagycsütörtökön az apostolokat már pappá szentelték, nagy-
pénteken a kereszt alatt Mária és János minket képvisel. De a
húsvéti jelenések alatt még féltek. Még nem merték hirdetni az
evangéliumot. Még erőtlenek voltak. Az élmény még nem vált
meggyőződéssé. Még nem volt igehirdetés és eukarisztia. De
pünkösdkor a kereszténység „szintet lépett”. Egyházzá vált.
Küldetéssel, feladattal, vízióval és misszióval. És főleg öntu-
dattal. Ezért kell kérnünk a Lelket most is. Hogy legyen bátor-
ságunk az igazi élethez és a teljes igazsághoz. Amit csak Isten
adhat.

Hiszen hiába tudunk meg tudományosan egyre többet a ví-
rusról, ha nem akarjuk a Teljes Igazságot. Ha nem vesszük fel,
ha nem tesszük magunkévá, ha nem engedjük be az Igazság Lel-
két. S ehhez nem elegendő a tudás, a kísérletek, a tanulmányok.
Hiszen az áteredő bűn az élet minden területét megfertőzte. A
tudományos katedráknak, a laboratóriumok boszorkánykony-
hájának, a parlamenti folyosóknak, az üzleti tárgyalásoknak is
szükségük van szellemi-lelki féregtelenítésre. Oda is kell a
Szentlélek bűnleleplező, Igazság-megvilágosító ereje, amit csak
az imádságban kapunk meg. Nélküle igazságunk csak megfe-
lelési kényszer, propaganda és manipuláció, erőből kormányzás,
megfélemlítés, a jogi eszközök diktatúrája lesz. Igazság szabad-
ság és szeretet nélkül… S akkor csak annyi igazságunk lesz,
mint a Pilátusé.

Holott Jézus maga mondja: „Én vagyok az út, az igazság és
az élet”.

Be vagyunk oltva. Élünk. De ez milyen élet?
LelkesvagyLelketlen?

kerámiával foglalkozott itt, de grafikázott is,
marosfői alkotótábori szervezési feladattal is
megbízták. Aztán következtek a kísérletezé-
sek évei, majd a rendszerváltás a maga fura
szabadságával. Egy fél évre Kanadába ment,
hazatérve már felszámolva találta a szövetke-
zeti állását. Ezután a művészeti oktatásban si-
került elmélyülnie. Még tanárkodott, amikor
a szíve örökre leállt. Külön fejezet taglalja azt
a periódust, amikor a kültéri szobrok vonzá-
sában dolgozott Magyarországon, főleg Zala
megyében, de azt is, amikor Erdélyben pró-
bálta pótolni azt, ami ilyen vonatkozásban
elmaradt. Aztán úgy érezte, a réz bűvöleté-
nek sem tud ellenállni. Otthon, Csíkban ka-

pott ennek megfelelő feladatokat. A csíksze-
redai Millenniumi templom angyalszobrai,
majd újabb köztéri, monumentális alkotások
tanúsítják sokoldalúságát. A kültérről a bel-
térre is kiterjed a figyelme, a szakrális mű-
vészet is megérinti. A nemzeti és az
egyetemes értékek egyaránt izgatják. Mind
több irányban teljesedik ki alkotóművészete.
A pályarajznak ezt tükröző, befejező része a
legterjedelmesebb fejezet. Gazdagon kiraj-
zolódik az a művészi attitűd, amit Nagy
Ödön temetésén Székedi ekképpen fogal-
mazott meg: „Soha nem akart ismételni,
soha nem akart a közhelyek szintjén ma-
radni. Nem létezett olyan téma a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig, amelyhez akár
egyedül, akár társaival ne adta volna hozzá

nem csupán a tehetség, hanem a gondol-
kodó, a mindig újat akaró alkotó és alkotás
többletét. Így készült el több száz munkája,
amelyeket kötelességünk számba venni,
ahol pedig erre szükség van, a nevével meg-
jelölni, és nem csupán a jelenre, hanem a jö-
vőre szólóan is beépíteni abba az európai
fogantatású, erdélyi szellemi-művészeti
építménybe, amely nélküle aligha jöhetett
volna létre.”

A társak említése azért is jó, mert em-
lékeztet arra, hogy Nagy Ödön népszerű,
jó kapcsolatteremtő, barátságos ember
volt, akinek jelenlétét mindenütt szívesen
fogadták. Olyan helyeken is ott volt, ahol
a csoportos megnyilatkozás volt a tét. Ma-

rosvásárhelyen a csíkszeredai Studio 9
művészcsoport tagjaival közösen állított
ki többször is a Bernády Házban. És gyak-
ran lehetett találkozni vele meg munkáival
a különböző alkotótáborokban, Borospa-
takon többek között. Itt mondhatjuk el,
hogy ez a kötet, illetve album azért is
olyan szép, mivel a szerzőnek két kiváló
alkotótársa is volt Botár László és Ádám
Gyula személyében. A festőkolléga Botár
a műmelléklet és a tördelés megvalósítá-
sában remekelt, a fotóművész Ádám
Gyula pedig a reprodukciós anyag digitá-
lis feldolgozását oldotta meg legjobb tu-
dása szerint.

Tavasz… Nagy Ödön pasztellje

Nagy Ödön angyalai a csíkszeredai Millenniumi templomon
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Sebestyén Péter

Támogatók:

Bandi Kati: Tulipánunk genézise

Szintet léptünk 

Akiért az Angyal szólt
(Folytatás a 3. oldalról)



A rang kötelez. Talán ez, vagy ez is magya-
rázza, miért sikerülhetett a Maros megyei
céhtagoknak évről évre igazán színvonalas,
változatos, szép kiállítással megörvendeztet-
niük a közönséget. Valamennyien úgy érez-
ték, ezen a rendezvényen művészetük legjobb
szintjén illik megjelenniük. És ha erre az al-
kalomra készült új munkáikkal nem voltak
egészen elégedettek, inkább a régiekből vá-
logattak. Ez mondható el a Bernády Házban

nyílt idei kiállításukról is, amelyet a tavalyi
kényszerű kimaradás után fokozott érdeklő-
déssel fogadott a közönség. Persze már az is
felszabadító érzés, hogy a járvány megszelí-
dítését jelző általános nyitás lehetővé tette a
tárlat megrendezését, de még örvendetesebb,
hogy képzőművészeink igazán szép számban
bizonyíthatták, a hosszú és nyomasztó karan-
ténos időszak ellenére megőrizték alkotóked-
vüket, és számukra is különleges esemény az
újratalálkozás a kollégákkal és a művészet-
kedvelőkkel. 35 festő, szobrász, grafikus, tex-
tilművész, keramikus, fotóművész küldte be
alkotásait a főszervező Kákonyi Csilla és Bá-
lint Zsigmond felhívására. Több mint félszáz
különböző műfajú, stílusú, világú munkát
kellett a rendező Nagy Dalmának és az őt se-
gítő Kolumbán Kántor Árpádnak, Makkai
Istvánnak és Veress Gábor Hunornak úgy el-
helyezniük a falakon, állványokon, hogy
mindenik zavartalanul érvényesülhessen, és
egészében is harmonizáljon az anyag. Sike-
rült. Élményteljes, tartalmas, kiegyensúlyo-
zott, a nevéhez méltó a kiállítás. Nemzedéki
összetételében sem észlelhető aránytalanság.
Igaz, annak idején, több mint kilenc évtizede,
a Barabás Miklós Céh megalakulásakor a
Kolozsváron bemutatkozott alakulat egyik
kezdeményezője, Kós Károly úgy nyilatko-
zott, hogy „a Barabás-céhben tömörült mű-
vészek… jelképezik az erdélyi magyar
képzőművészet fiatalságát… ők jelentik a
mát”. És nemsokára felvetődött a fiatal céh-

tagok további fiatalításának igénye is, de nap-
jainkban minden alkotó generáció tevéke-
nyen hallat magáról az erdélyi térségben, ami
a BMC-ben is természetes módon leképező-
dik. Maros megyei szinten úgyszintén, és ez
semmilyen vonatkozásban nem hátrány. A
mesterek és tanítványok, a rég befutottak és
a követők ösztönzően hatnak egymásra.
Hogy érdeklődhetne még több fiatal a szer-
vezet iránt? Meglehet, hogy több kezdemé-

nyezéssel serkenteni lehetne a tagfelvételt,
jobban mozgósítani a potenciális tagjelölte-
ket, s ekképpen biztosítani az utánpótlást.
Mert sajnos van lemorzsolódás. Az utóbbi
években több nagyra becsült céhtag elhunyt.
A Maros megyei csoportnak ezen a tárlaton
Kedei Zoltántól és Szép Györgytől kellett el-
búcsúznia. És a korábbi években is túl sok-
szor volt ilyen érzékeny veszteség. 

A kiállításon mindig felfigyelhetünk kie-
melkedő munkákra, de általánosabb jelensé-
gekre is. Most például arra, hogy nem
feltűnő, de egy ideje mégis egyre inkább ész-
lelhető Maros megyei tendencia a festészet
bizonyos térvesztése. Akkoriban, amikor Ma-
rosvásárhely művészeti élete országosan is az
élvonalba emelkedett, a festészet vitte a prí-
met. Az elvándorlás és a halál erősen megrit-
kította a festőművészek sorait, ezt nem lehet
nem észrevenni. A város, a megye napjaink-
ban a szobrászati szférában remekel. A gra-
fika sem tud magára találni, nem képes
versenyezni a reklámgrafika, a formatervezés
elszívó erejével. Ha nem lenne olyan energi-
kus, tehetséges és fáradhatatlan a textilművé-
szek csapata, hogy rendszeresen
megszólaljon a piktúra és a grafika nyelvén
is, a műfaji aránytalanságok szembetűnőbbek
lennének. Az egyensúly esetenként meghí-
vottakkal is helyreállítható. Ez is jól működő
gyakorlat a BMC Maros megyei alakulatá-
ban. És nagy tartalékokkal rendelkezik a fo-
tóművészet, amelynek világviszonylatban is

jelentős a térfoglalása, és igen ütőképes Vá-
sárhelyen is. A kiállításon immár egy egész
fal példázza ezt. Külön lehetőség a tárlat gaz-
dagítására a külföldön élő BMC-tagok meg-
hívása. Erre is akad példa.
Ezúttal Pokorny Attila állí-
totta ki egy domborművét,
az amúgy is változatos
plasztikai felhozatalt gya-
rapítva. De a már említet-
tek mellett hadd álljon itt a
résztvevők teljes névsora,
mindannyian megérdemlik
a figyelmet: Bandi Kati,
Barabás Éva, Baróthi
Ádám, Bálint Károly,
Bocskay Vince, Czirjék
Lajos (meghívott), Csíky
Szabó Ágnes, Csóka Szi-
lárd Zsolt, Gergely Erika,
Gyarmathy János, Herman
Levente, Hunyadi László,
Hunyadi Mária, Kiss Le-
vente, Kolumbán Kántor
Zita, Mana Bucur (meghí-
vott), Miholcsa József,
Molnár D. Dénes, Molnár

Krisztina, Mureşan Gheorghe (meghívott),
Nagy Attila, Puskai Sarolta, Sajgó Ilona,
Sánta Csaba, Sz. Kovács Géza, Tordai Ede.
(N.M.K.)

Bálint Zsigmond: Meseország

Mana Bucur: Csapda

Gyarmathy János: Quo vadis, Europa?

Kákonyi Csilla: Otthoni szekvenciák

Kiss Levente: Lelet
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Sikeres a hetedik is
A Barabás Miklós Céh Maros megyei csoportjának

kiállítása



Van egy jó barátom, sebészorvos, nagyon
jól ír. Kérdi tőlem, hogy ha már nem festek,
miért nem írok. Megpróbálok most egy rend-
kívüli dolgot leírni. Velem történt meg anno,
magamnak le is írtam akkor, többeknek elme-
séltem. Rendhagyó valami volt. Tizenöt-húsz
évvel ezelőtt történt, Marosvásárhelyen.
Évente jártunk haza az anyaországból. Érke-
zünk az állomásra, taxival megyünk fel apa-
társékhoz. Tudtam, hogy Balázs Imrének
kiállítása van a Kultúrpalotában. Rettenete-
sen meg akartam nézni, mert rég nem talál-
koztam vele, azóta, mióta Vácra költöztek.
Kíváncsi voltam, hogy változott meg Ma-

gyarban. (Erdély egyik nagy festőjének tar-
tottam.) Délután 6 óra volt, már csak a taxiból
láttam, hogy mozgás van a kiállítóterem előtt.
Mintha Balázst is ott láttam volna? Nem baj,
holnap reggel megnézem, nyugtattam
magam.

De éjnek idején „lelebegtem” a kiállítóhe-
lyiség elé. Sütött a hold, „beúszom” a terem
nagy üvegablakán, besütött a hold, világosság
volt a galériában is. Lebegek a képek előtt,
mintha csak egy test nélküli szem volnék, és
megdöbbenve látom, Imre mennyire megvál-
tozott. Rá sem ismerek, nem létezik, hogy
ezek az ő képei lennének! Pálcikák tömkele-
gei ilyen-olyan színű alapokon, mint a gyu-
faszálak, és „modernek” akarnak lenni.

Minden kép egyforma, csak más-más színű
alapon. Átlibegek a másik terembe, ugyanaz
a látvány… Nem emlékszem, hogy mentem
haza, mi lett velem, de reggel, amikor feléb-
redtem, tűkön ültem, hogy megnézhessem
Imrét. Belépek a kiállítóterembe, nézem a ké-
peket, döbbenet! Én ezeket már láttam az éj-
szaka. Ugyanazok voltak! … A tegnap észlelt
mozgolódást a kiállítóhely előtt tényleg Im-
réék okozták. Leszedték a kiállítás anyagát,
a festményeket hordták ki a kocsihoz, és el is
vitték.

Mesélem Mariának, a teremőrnek, hogy
tegnap éjjel én láttam ezt a kiállítást. A körül-
ményeket is részletezem. Hüledezett, de hitt
nekem. Falusi származású román lány volt,

ők jobban hisznek az ilyesmiben, mint mi.
Tudta, hogy nem vagyok bolond. Ismert. El-
kértem tőle az új kiállítás egyik plakátját, a
képekből rajta van néhány, ma is elővehetem.

De mi volt ez? Ma sem tudom. Később ol-
vastam Rozsnyai Ágnes könyvében, megtör-
ténik, hogy az ember éter- vagy asztrálteste
ellép anyagi mivoltától, közben meg tartja
vele a kapcsolatot, és a test emlékezni fog a
történésre, különösen olyan esetekben, ami-
kor a test és a lélek valami nagyon fontos dol-
got akar megismerni. Ez történt volna velem
is? Nem vagyok alvajáró, de az az éjszakai
úszás és a lebegés nagyon érzékletesen és
anyagszerűen megmaradt emlékeimben.

Talán illik megjegyeznem, hogy az egyik
nagynéném, aki 100 évet élt, spiritiszta volt
New Yorkban. Valami rendellenesség csak
lehet velünk.

1896. május 18-án született Kolozs-
várott Munkácsi Márton, vagy ahogy
a világ ismerte, Martin Munkácsi, az
egyik legismertebb magyar fotómű-
vész. Az MTVA Sajtóarchívumának
portréja:

Eredeti neve Mermelstein Márk volt, ezt
magyarosította később Munkácsira. Csak
alapfokú iskolákat végzett, de hajtotta a tu-
dásvágy, falta a könyveket. A család 1911-
ben költözött Budapestre, ahol a tizenöt éves
kamasz – apja nyomdokaiba lépve – szoba-
festőinasnak állt, de egy év után a szakmát és
családját is otthagyta: felcsapott újságírónak.

Sportlapokat tudósított, verseket közölt, a
fényképezésbe autodidaktaként vágott bele,
első gépét maga készítette. Foglalkozott port-
réfotózással is, 1918-ban rövid időre mű-
terme is volt. A Színházi Élet című lapnak
dolgozott, ahol a később szintén világhírűvé
vált Gyenes János (Juan Gyenes) és Willinger
László mellett tanulta a mesterséget. Ismertté
egy véletlen készült fotója tette: a villamoson
megörökítette két ember összeszólalkozását,
majd vidéki kiküldetése előtt a képet a szer-
kesztőségben hagyta. Távolléte alatt a fotó
szó szerint perdöntő dokumentum lett, mert
a vita halállal végződött, és Munkácsi arra ér-
kezett haza, hogy a nevét mindenki megis-
merte.

1924-től rendszeresen készített sportfotó-
kat fővárosi újságoknak, és a szociofotó mű-
fajában is alkotott. Dolgozott Az Estnek, a
Délibábnak, a Tolnai Világlapjának, a Ma Es-
tének és más képes újságoknak. A Pesti
Napló Képes Mellékletében jelentek meg ri-
portképei Balogh Rudolf és Escher Károly
fotói mellett. A sportfotózással tanulta meg
azt a képességet és technikát, hogy előre le
tudta modellezni a bekövetkező mozdulato-
kat, így szinte már az esemény bekövetkezte
előtti pillanatban megnyomta az exponáló-
gombot.

1928-ban Berlinbe ment, az Ullstein Kia-
dónál kapott szerződést. A Berliner Illustri-
erte Zeitung vezető fotográfusaként sportot,

divatot és riportokat is fotózott, számos kiad-
vány címlapfotóját is ő készítette. Sikeresnek,
híresnek és az egyik legjobban fizetett fény-
képésznek mondhatta magát. Az Ullstein
megbízásából bejárta a világot, Tanganyiká-
ban készült egyik leghíresebb fotója, Három
fiú a Tanganyika-tónál (1929 vagy 1930).
1932-ben fényképezett a Graf
Zeppelin léghajó Föld körüli
útján, 1933. március 21-én
Potsdamból ő örökítette meg a
pillanatot, amikor az új, nem-
zetiszocialista többségű Re-
ichstag nyitóülésén Adolf
Hitler kancellár és Paul von
Hindenburg államfő kezet fo-
gott.

Képein bátran alkalmazta
az új fényképezés stílusje-
gyeit, a drámai látószögeket,
kihasználta az alul- és felülné-
zet adta különleges látványt,
kedvelte a merész formákat.
Mivel a nácik hatalomra jutása
után Németországban már
nem érezte magát biztonság-
ban, elfogadta a New York-i
Harper’s Bazaar divatlap szer-
ződését, és 1934-ben Ameri-
kába költözött. Divatfotósként
az addig megszokott merev
stúdióképektől teljesen eltérő
fotókat készített: modelljeit ki-
vitte a szabadba, életszerű
helyzetekben, mozgás közben
fényképezte őket, amivel máig
ható iskolát teremtett.

Az 1940-es évek elején ér-
kezett pályafutása csúcsára,
akkoriban készítette a Ladies’
Home Journal számára a Ho-
gyan él Amerika? című híres
sorozatát. Olyan sztárokat
kaphatott lencsevégre, mint
Marlene Dietrich, Katharine
Hepburn, Louis Armstrong,

Fred Astaire, képeivel megteremtette az úgy-
nevezett sztárportré műfaját.

A második világháború előtt rendszeresen
tartotta a kapcsolatot Magyarországgal, haza-
látogatott, képei gyakran jelentek meg a pesti
lapokban, 1937-ben részt vett a Modern Ma-
gyar Fényképezők kiállításán.

1943-ban szívinfarktust kapott, felgyógyu-
lása után egyre kevesebbet fényképezett, in-
kább önéletrajzi ihletésű regényén dolgozott.
Mivel fénykorában bőkezűen költekezett,
egyre inkább elszegényedett. 1963. július 14-
én New Yorkban a magyar és ukrán emigrán-
sok focimeccsének fotózása közben vitte el

egy szívinfarktus. Magányo-
san, szegényen, elfelejtve
halt meg, öröksége nagyrészt
szétszóródott, neve és mun-
kássága Magyarországon is
nemzedékek számára maradt
ismeretlen.

A ma már a világ tíz leg-
jobb fotósa közé sorolt Mun-
kácsi újrafelfedezése csak az
utóbbi másfél évtizedben tör-
tént meg. A rendszerváltás
után, 1995-ben a Magyar Fo-
tóriporterek Társasága Mun-
kácsi Márton-díjat alapított,
amelyet évente a Sajtófotó
pályázaton ítél oda a zsűri.
2008-ban a budapesti Vin-
tage Galéria állította ki 14
nagy méretű fotóját, 2010-
ben pedig a Ludwig Múze-
umban nyílt meg – német
gyűjteményen alapuló – tár-
lata.

A róla elnevezett „Munka-
csi movement”, a „Munká-
csi-lendület” túlélte őt és
stílusjeggyé vált a fotográfi-
ában. Legismertebb cikke a
Think while you shoot (Gon-
dolkozz, miközben fényké-
pezel) címet viselte, ez a
hitvallás tette Martin Munká-
csit a modern fotózsurnaliz-
mus egyik megteremtőjévé,
aki egyetlen képen tudta
megjeleníteni a szabadságot,
a mozgást és az egyéniséget.

Ughy István

Czirmay Szabó Sándor

Fred Astaire Munkácsi Márton fotóján

125 éve született Munkácsi Márton 
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Egy festő látomása – e-mail-változatban

Némán magamban
ezernyi szakadt
ariadné-fonalat
fodroz a szél
labirintusba veszett
lélektől lélekig
megannyi (Tóth Árpád-i) út
méghogy barátság szerelem
lassan már a szavak sem jönnek
pedig beszélhetnék
fűvel fákkal
keményebb dió
betonfalakkal kövekkel
csak állok a hóhullásban
(esőben tűző napon
mikor miben)
némán magamban
még csak nem is káromkodom

Richard Osman kapta az év írójának járó elismerést a British
Book Awards (Brit Könyvdíjak) díjátadóján. A szerző nagy sikert
aratott debütáló regényével, A csütörtöki nyomozóklub című
krimivel érdemelte ki a díjat. 

Osman – a Pointless című brit kvízműsor egyik moderátora – szerint az
idős, amatőr nyomozók történetével aratott győzelme „maga a megvalósult
álom”. A csütörtöki nyomozóklub főszereplői egy nyugdíjasotthon lakói,
akik minden csütörtökön összeülnek, hogy megoldatlan bűnesetekről be-
szélgessenek. Amikor kegyetlen gyilkosság történik a saját otthonukban, a
csütörtöki nyomozóklub hirtelen egy valós nyomozás középpontjában találja
magát.  A regény szeptemberi megjelenését követően azonnal a sikerlisták
élére került, és azóta is az élen szerepel. 

A történet megfilmesítésének jogait Steven Spielberg vásárolta meg, a
produkcióban Osman vezető producer lesz. Két további részt is megrendel-
tek a történetből – írja a BBC hírportálja.

Alice O’Keeffe, a szakmai zsűri vezetője Osman könyvének sikerét rend-
kívülinek nevezte. A csütörtöki nyomozóklub a leghosszabb ideig – 16 héten
át – a csúcson szereplő könyv rekordját tartja, és ez minden idők leggyor-
sabban bestsellerré vált krimije.

Az év könyvét kilenc kategóriában választják meg, többek között regény,
debütáló regény, gyerekkönyv és életmód kategóriában.

Douglas Stuart Shuggie Bain című könyve kategóriák felett állóan kapta
az év könyvének járó elismerést. A regény a 2020-as Booker-díjat is elnyerte
korábban. A zsűri, mely Stuart könyvét a legjobb debütáló regény kategóri-
ában is győztesnek választotta, kivételesnek nevezte a kötetet. 

A Shuggie Bain az 1980-as évek Glasgow-jában játszódik, főszereplője
egy szegénységben és függőségben élő fiú.

Richard Osman az év írója 



A református templom
szomszédságában tavaly
szeptemberben átadták azt a
felújított és kibővített épüle-
tet, amely a marosludasi
óvoda két magyar csoportjá-
nak és egy bölcsődei cso-
portnak ad otthont. A
magyar óvodaépület létreho-
zását az Erdélyi Református
Egyházkerület a magyar kor-
mány bölcsőde- és óvoda-
programja keretében
támogatta. A marosludasi
önkormányzat döntése értel-
mében, az egyházzal kötött
használati szerződés alapján
a polgármesteri hivatal mű-
ködteti az épületet. 

A szép óvodába ebben a – végé-
hez közeledő – tanévben 45 ma-
gyar napközist, a bölcsődébe tíz
gyermeket írattak be. A létesít-
ménnyel elérték, hogy a szorvá-
nyosodó település valamennyi
magyar gyermeke anyanyelvén,
színvonalas környezetben tanul-
jon. Ez nagy nyereség a magyar
közösségnek, de létrehozásával és
önkormányzati használatba adásá-
val a városi óvodai hálózat is bő-
vült. 

A magyar tannyelvű óvoda lét-
rehozását már 2018-ban szorgal-
mazták, ekkor a helyi református
egyházközség a templom melletti
házat megvásárolta. A felújítás és
bővítés 2019 májusában kezdődött
el. A régi épületből alig maradt

meg valami, a tetőzetet, a nyí-
lászárókat, a villanyhálózatot ki
kellett cserélni. A befektetés ered-
ménye egy elegáns épület lett. 

Mivel az átadást követően ránk
tört a világjárvány, Kis István al-
polgármesterrel csak most sikerült
meglátogatni az épületet. Jó érzés
volt látni a szép termeket, a vado-
natúj bútorzatot, az ízléses beren-
dezést, az orvosi rendelőt, a
felszerelt konyhát. A legszembetű-
nőbbek talán a mosdók, amelyeket
az apróságok igényeihez igazítva
rendeztek be, miniatűr illemhe-
lyekkel. 

Az udvart is szépen elrendezték,
a játszóteret pázsit borítja, szép és
ízléses hintákkal, lipinkákkal, ho-
mokozóval.

A két óvodai csoport óvónői –
Székely Tímea Tünde, Tégla An-
namária, Kodori Olga és Herczeg
Gerlinda – két váltásban irányítják
az óvodai tevékenységet. A böl-
csődések óvó nénije Zsigovszki
Tünde Emese, a dadusok Sükdösd
Vilma és Rus Ana. 

Az óvónők elmondták, hogy
gyermekből nincs hiány, jövőre is
lesz utánpótlás. Az óvodában fele-
kezeti hovatartozás nélkül fogad-
ják a gyermekeket. Vannak vegyes
házasságból származók is, akiket
magyar óvodába íratnak, sőt egy
román értelmiségi család is ra-
gaszkodott ahhoz, hogy gyer-
mekük magyar óvodába járjon,
hogy megtanuljon magyarul. Szü-
lőként biztosan tudatában vannak,
hogy ilyen színvonalú óvoda
nemigen működik a környéken. 

ADÁSVÉTEL

MŰLÉP eladó, jó minőségű. Ára: 35
lej/kg. Tel. 0744-159-243. (p.-I)

VÁSÁROLUNK bakelitlemezeket, jó árat
ajánlunk. Tel. 0740-280-126. (11856)

RABLAPROGRAMBA illő autót vá-
sárolnék. Az elszállítását és forgalom-
ból való törlését vállalom. Tel.
0748-882-828. (11894-I)

LAKÁS

ELADÓ 2 szobás tömbházlakás pin-
cével és garázzsal. Tel. 0754-323-
475, 10-20 óra között. (11957-I)

MINDENFÉLE

KI TUD RÓLA? Kabós László mér-
nök urat vagy az elérhetőségeit kere-
sem: cím, telefonszám. Minden
egyéb, a hollétére vonatkozó vagy
vele kapcsolatos információ érdekel.
Előre is köszönöm! Kuszálik Péter,
tel. 0770-186-675, este 7-9 között.
(sz.-I)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső műanyag
és alumíniumredőnyöket, szalag-
függönyöket, belső redőnyöket,
szúnyoghálókat. Tel. 0744-121-714,
0766-214-586. (11908)

VÁLLALUNK tetőkészítést lemezből,
cserépből; ácsmunkát, teraszkészí-
tést, garázsfelújítást, szigetelést, bár-
milyen kisebb javítást és mindenféle
más munkát. Tel. 0747-508-707, Misi.
(11941-I)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, ácsmun-
kát, cserépforgatást, tetőfedést le-
mezzel, cseréppel, festést,
meszelést, bármilyen más munkát.
Tel. 0742-734-062, Attila. (11798-I)

VÁLLALUNK tetőfedést, bádogos-
munkát, csatorna- és lefolyókészítést,
felszerelést. Tel. 0752-468-860.
(11805-I)

ENGEDÉLYEZETT cég vállal
tetőkészítést bármilyen anyagból,
mindenféle kisebb javítást,
cserépforgatást, ácsmunkát, festést,
vakolást, bádogosmunkát, régi épület
lebontását, szigetelést. Nyugdíjasoknak
18% kedvezmény. A kiszállás ingyenes.
Tel. 0738-270-341. (11688)

TETŐKÉSZÍTÉS lemezből, cserép-
ből, ácsmunka, teraszkészítés, ga-
rázsfelújítás, csatornajavítás,
bármilyen kisebb javítás, mindenféle
más munka. Tel. 0755-654-115.
(11878)

TERMOPÁN ajtók, ablakok gyártása és
szerelése német Veka profilokból. Tel.
0751-994-923. (11657)

FŰNYÍRÁST, permetezést vállalunk.
Tel. 0747-634-747. (sz.-I)

VÁLLALUNK csatornakészítést, csa-
tornajavítást, szigetelést polisztirén-
nel, tömbházak szigetelését,
tetőkészítést, kerítéskészítést és bár-
milyen javítást. Tel. 0759-467-356.
(11968-I)

VÁLLALUNK tetőkészítést, tetőjaví-
tást, bármilyen szigetelést, csatorna-
készítést, csatornajavítást, festést,
bármilyen lemezmunkát, kerítéské-
szítést, kerítésjavítást. Tel. 0767-837-
782. (11967-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Elmentél, a mennyben vagy
már,
De itt lent sok ember
visszavár.
Miért nem lehet visszahozni a
múltat,
Ha visszajöhetnél, a jövőd
lenne újabb.
Nyugodj békében, a
szívünkben itt élsz,
Majd úgyis, ha kell,
visszatérsz.
Szomorú szívvel emlékezünk
a drága édesanyára,
feleségre, 
FEKETE ENIKŐRE (1968-
2017) halálának 4.
évfordulóján. 
Emlékét örökké szívében őrzi
férje, két lánya és azok
családja. (mp.-I)

Fájó szívvel emlékezünk a
nyárádszentbenedeki születésű 
FEKETE ENIKŐRE (szül.
Nádori) halálának 4.
évfordulóján. 
Szép emlékét szívünkben
őrizzük. 
Bánatos szülei, testvérei és
azok családja. (mp.-I)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek, 
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
(Juhász Gyula)
Szomorú szívvel emlékezünk 
SIMON REZSŐRE halálának
36. évfordulóján. 
Emléke legyen áldott,
nyugalma csendes! 
Szerettei. (11964-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájdalommal tudatjuk, hogy 
BOKOR ILONA (Ica) 

született Takács 
79 éves korában csendesen
megpihent.
Temetése 2021. május 25-én,
kedden 13 órakor lesz a reformá-
tus temetőben. 
Nyugodjon békében! Béke pora-
ira!
Gyászolják: fia, Zoltán, testvére,

Zoltán és családja, közeli
és távoli ismerősei. (11963-I)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett édesanya, nagy-
mama, dédnagymama, testvér,
sógornő, anyós, jó rokon és jó
szomszéd,

GÁL KAROLINA
szül. Vad

életének 84. évében, május 20-án
rövid szenvedés után csendesen
megpihent.
Temetése május 24-én, hétfőn 13
órakor lesz a marosszentgyörgyi
városi temetőben (az új kórház
mögött). 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 

Gyászoló szerettei. (11965-I)

Csatlakozva a korábbi helyi
megemlékezésekhez, a Ho-
moródmente Művészetéért
Alapítvány (HMA) kezdemé-
nyezéséhez és a székelyud-
varhelyi önkormányzat erre
vonatkozó határozatához,
ezúttal javasoljuk, hogy
május 22-ét nyilvánítsuk a
Székely himnusz napjává
egész Székelyföldön.

Száz évvel ezelőtt, 1921. május
22-én, a budapesti Aquincumban
csendült fel először Csanády
György Bujdosó ének című versére
a Mihalik Kálmán által írt betétdal.
A misztériumjáték részeként női
karra írt mű nem himnusznak ké-
szült, ám gazdag utóélete során a
székelyek és magyarok összetarto-
zás-tudatának kifejezőjévé vált.
Ehhez bizonyára az is hozzájárult,
hogy a kommunista diktatúra idején
tiltólistán volt mind Erdélyben,
mind Magyarországon, de az is,
hogy a rendszerváltás után széles
körben elterjedt és énekelt mű egy-
beforrt a közösség azon vágyával,
hogy énekben is kifejezze együvé
tartozását, ragaszkodását a székely
néphez és Székelyföldhöz.

Székelyföld választott önkor-
mányzati tisztségviselői mint a Szé-
kelyföldi Önkormányzati
Nagygyűlés létrehozói 2009. szep-

tember 5-i székelyudvarhelyi ülésü-
kön a Székelyföld jelképeiről szóló
határozatban rögzítették: „1. a Szé-
kely himnuszt, amelynek zenéjét
Mihalik Kálmán szerezte, szövegét
Csanády György írta, Székelyföld
himnuszának nyilvánítják”.

Csatlakozva a korábbi helyi
megemlékezésekhez, a Homoród-
mente Művészetéért Alapítvány
(HMA) kezdeményezéséhez és a
székelyudvarhelyi önkormányzat
erre vonatkozó határozatához, ez-
úttal javasoljuk, hogy május 22-ét
nyilvánítsuk a Székely himnusz
napjává egész Székelyföldön.
Ezen a napon a helyi közösségek
minden esztendőben saját elhatá-
rozásukra és szervezésükben tart-
sanak ünnepi megemlékezéseket,
elevenítsék fel a himnusz történe-
tét, ismertessék a himnuszkutatás
új eredményeit, hogy a székely nép
és Székelyföld himnusza méltó he-
lyet kapjon az eljövendő nemzedé-
kek identitástudatában is.
Ugyanakkor a pünkösdi ünnepi
szentmiséken, istentiszteleteken,
mivel úgyis elhangzik nemzeti
imánk mellett a Székely himnusz
is, kérjük székelyföldi lelkészein-
ket, jelezzék, hogy az éppen 100
éves himnuszunkat énekeljük el.

IzsákBalázs,aSzékely
NemzetiTanácselnöke

Mezey Sarolta

Kegyelettel emlékezünk és
emlékeztetjük mindazokat, akik
ismerték és szerették 
MÁTÉ KATALINT, 
hogy ma van halálának ötödik
évfordulója. 
Emléke legyen áldott, nyugalma
csendes! 
Szerettei: édesapja, nővére,
sógora, rokonai, barátai és
ismerősei. (11930)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó vállalja 

a felelősséget!

Legyen május 22. egész Székelyföldön
a Székely himnusz napja

Százéves a himnusz

Ötvenöt gyermeket írattak be
a marosludasi magyar óvodába
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LAKATOSMŰHELYBE MUNKATÁRSAKAT keresünk. Tel. 0759-465-199. (65641-I)
AMUREŞMEXRT.a nyárádtői ipari parkba alkalmaz CSOMAGKEZELŐKET és MUNKÁSOKAT FA-
IPARBA. Nettó bér: 2250 lejtől. Munkaidő: hétfőtől péntekig 7-15.30 óra között. Ingyenes szállítás Maros-
vásárhelyről és támogatás más helységekből. Az önéletrajzokat a mihai.molnar@mobexpert.ro e-mail-címre
várjuk. Érdeklődni a 0727-333-194-es telefonszámon. (22616-I)
AmarosszentgyörgyiGASTROMETALMAGÁNCÉGARGONHEGESZTŐ-LAKATOS SZAKEMBE-
REKET alkalmaz. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet: 0728-328-881, az önéletrajzokat 
a jobs@gastrometal.ro e-mail-címre várjuk. (65664-I)
AGEDEONRICHTERROMÂNIART.alkalmaz GÉPLAKATOST, KAZÁNFŰTŐT (gőzkazánhoz), va-
lamint ELEKTROMECHANIKUST. Az önéletrajzokat a cég székhelyén, Marosvásárhelyen, a Cuza Vodă
utca 99-105. szám alatt lehet benyújtani, vagy a cariere@gedeon-richter.ro e-mail-címre elküldeni. Bővebb
felvilágosítás a 0265/201-229-es telefonszámon. (sz.-I)

Szolgáltatás–Üzletiajánlat



Maros Megyei Tanács

Romániai iskolaprogram
A romániai iskolaprogram megvalósításával foglal-
kozó megyei bizottság nevében tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy a Maros Megyei Tanács április folyamán
elfogadta a 67. határozatot, amely a romániai isko-
laprogram 2021–2022. és 2022–2023. évi felelősség-
vállalásának bevezetéséről, illetve végrehajtásáról
szól.
A határozat értelmében a következőkben a prog-
ramhoz kapcsolódó termékek megvásárlására vo-
natkozó szerződésekért, valamint a
keretmegállapodások odaítéléséért versenytárgya-
lási eljárásra kerül sor.
Kibéd, Koronka, Nyárádremete, Nyárádszentlászló,
Makfalva, Gernyeszeg, Backamadaras, Sóvárad, Ke-
relőszentpál és Csíkfalva az a 10 területi közigaz-
gatási egység, amely úgy döntött, hogy önállóan
szervezi meg a pályázati eljárást.
A Maros Megyei Tanfelügyelőség adatai alapján a
program keretében  Maros megye hét tanintézete
több oktatási tevékenységet szervezett, amelyben
297 diák és 16 pedagógus vesz részt. 

A Maros Megyei Tanács sajtóirodájaKOBAK KÖNYVESBOLT

Marosvásárhely, Győzelem tér 18. szám, 
www.bookyard.ro

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
Marosvásárhelyi 
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330
• 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

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

- 0265/262-907

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.
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