
Az Alter-Native
filmfesztiválon lesz
a Napszállta 
romániai premierje!
A 26. Alter-Native Nemzetközi Rövid-
filmfesztiválon láthatja először az er-
délyi közönség Nemes Jeles László
rendező legújabb, Napszállta című
filmjét, amelyet a legjobb idegen
nyelvű filmért járó Oscar-díjra jelölt
Magyarország.

____________3.
Osztályteremszínházi
foglalkozás indult
A 2018/2019-es évadtól kezdődően a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata Kő, papír, olló
címen indított osztályteremszínházi
foglalkozást. 

____________5.
Őszi színház
Közzétette nemrég kezdődött, 74.
évadának novemberi műsorrendjét a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. 

____________6.

A Regionális Útügyi Igazgatóság veze-
tőségét arról kérdeztük, milyen intézke-
désekkel néznek a novembertől
márciusig esedékes hideg, fagyos idő-
szak elé, felkészültek-e a télen várható
szélsőséges időjárásra? A kérdést az in-
dokolja, hogy az első havazás rendsze-
rint „váratlanul éri” az illetékeseket, és
káoszt szokott okozni a közutakon. 

Egyelőre még javában tartanak a verőfényes
októberi napok, azonban az elmúlt években
megtapasztaltuk, hogy a hirtelen bekövetkezett
időjárás-változás, az egyik napról a másikra le-
hullt kisebb-nagyobb hó- vagy csapadékmeny-
nyiség rendszerint felkészületlenül éri a
hivatalos szerveket.

Amint Adriana Alexandrina Nicula vezér-
igazgató hangsúlyozta, a Brassói Regionális Út-
ügyi Igazgatóság időben megkezdte a
felkészülést a hideg évszakra. Még júliusban

megkötötték a szerződést a szükséges sómeny-
nyiség leszállítására. Egyelőre 85 ezer tonna
csúszásgátlásra használandó só leszállítására
kötöttek szerződést, ami az időjárástól függően
nőhet vagy csökkenhet. Az elosztásban a me-
gyei országúthálózatok hossza a mérvadó.
Brassó megyében 23.000 tonna sót helyeznek
le az utak mentén, Szeben megyében az ország-
utakra 9.400 tonnát, az A1-es autópálya szaka-
szára 6.300 tonnát. Maros megyében 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Tudományos kutatómunkát végző pe-
dagógusokat és kiváló eredményeket
elért diákokat jutalmaztak október
13-án a szovátai Teleki Oktatási Köz-
pontban. Megyénkből egy tanár és
három diák részesült a Romániai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségének
(RMPSZ) elismerésében. 

Az eseményről Horváth Gabriella tanár-
nőt, a pedagógusszövetség megyei szerveze-
tének elnökét kérdeztük. 

Amint elmondta, az RMPSZ Tudományos
Tanácsa az év elején hirdette meg a pályáza-
tot az Apáczai-díjra, amelyben olyan aktív
vagy már nyugdíjas pedagógusok részesül-
hetnek, akik az oktatói munka mellett tudo-
mányos kutatást is végeznek. A kétévenként
meghirdetett pályázatra a 2016. októbere
után (a természettudomány, a humántudomá-
nyok, valamint a pszichopedagógia területén)
könyv alakban, folyóiratban vagy a világhá-
lón megjelent tudományos munkákkal jelent-
kezhettek. A díjkiosztó ünnepségen rendezett
kiállítás arról tanúskodott, hogy mennyire
változatos és színvonalas tudományos mun-
kát végeznek a romániai magyar pedagógu-
sok. 

Az Apáczai-díj gyémántfokozatát sokadik
könyvéért dr. Balás Lajos csíkszeredai nyu-
galmazott egyetemi oktató Nyergestető. A lel-
kiismeret ágkeresztes kopjafája című
munkájával, dr. Gaal György kolozsvári iro-
dalom- és helytörténész Kolozsvár a száza-
dok sodrában. Várostörténeti kronológia
című könyvével érdemelte ki. 

Dr. Bencze Mihály bukaresti matematika-
tanár, az Ady Endre Líceum igazgatója
három angol nyelvű matematikai munkájáért
díszoklevelet kapott. 

A díj ezüstfokozatával négy szerzőt jutal-
maztak, Apáczai-díjban szintén négyen ré-
szesültek, köztük a marosvásárhelyi magyar

szakos tanárnő, György V. Imola Bernády
György és kultusza Marosvásárhelyen. A lo-
kális történelem mint narratív identitás című
doktori dolgozatából készült könyvéért. 

A díjat dr. Péter Sándor, az RMPSZ Tudo-
mányos Tanácsa és Kovászna megyei szer-
vezetének elnöke adta át. 

2018-ban is négy középiskolás diák kapott
Kós Károly-díjat, a magyar nyelv és iroda-
lom, az anyanyelvápolás terén bel- és kül-
földi versenyeken elért kimagasló
eredményeiért, valamint kiadványokban, ön-
álló kötetben megjelent munkájukért. 

Ugyancsak négy diákot jutalmaztak Bolyai

Farkas-díjjal a matematika terén elért kiváló
teljesítményükért. A kitüntetés mindkét díj
esetében emlékéremből, oklevélből és pénz-
jutalomból állt. Egyik kategóriában sem ke-
rült megyénkben tanuló diák a legjobb négy
közé. 

Mákvirág díjra, azaz „A megye legjobb
IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója” címre
azok a középiskolás diákok pályázhatnak,
akik kiváló eredményeket értek el tantárgy-
versenyeken, kulturális és sportrendezvénye-
ken, és példás volt a magatartásuk. A díjra a
tanulók megyénként pályázhattak, és meg-
szerezhették a bronz-, ezüst-, arany- és gyé-

mántfokozatot, aszerint, hogy egyszer, két-
szer, háromszor vagy akár négyszer kerültek
megyéjükben az első helyre. A díjat és a dí-
jazottakat az RMPSZ örökös tiszteletbeli el-
nöke, Lászlófy Pál István méltatta. 

A pályázó diákok teljesítményét az
RMPSZ megyei szervezeteinél értékelték, és
a legtöbb pontszámot elért jelentkezőt ter-
jesztették fel a Mákvirág díj különböző foko-
zataira. Megyénkben nem volt tavaly
kilencedik osztályt végzett pályázó. A fel-
sőbb évfolyamokról viszont több iskolából is
jelentkeztek, de a legtöbb pontszámot a bo-
lyaisok érték el. 

A Mákvirág díj bronz- és ezüstfokozatát
kilencedik osztálybeli teljesítményükért 12-
en vehették át. Köztük van az ezüstfokozatos
Derzsi Dániel, a Bolyai Farkas Elméleti Lí-
ceum XI. osztályos tanulója. A múlt tanévi
eredményeiért a díj aranyfokozatát kapta 10
társával együtt Ferencz Dániel, a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceum XII. osztályos diákja.
Tizenkettedik osztálybeli eredményeiért a
Mákvirág díj aranyfokozatát kapta Puskás
Dávid volt bolyais diák, aki nem tudta át-
venni a díjat, mert megkezdte egyetemi ta-
nulmányait az Egyesült Királyságban. 

A Mákvirág díj gyémántfokozatával, ami
azt jelenti, hogy négy éven át iskolájuk és
megyéjük legjobb teljesítményt nyújtó diák-
jai voltak, öt, jelenleg egyetemi hallgató
munkáját értékelték: Bandi Mária-Magdolna
(Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest), Ba-
ranyai István- Dávid (Kölcsey Ferenc Főgim-
názium, Szatmárnémeti), Dáni Eszter (Nagy
Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely),
Finta Klára Enikő (János Zsigmond Unitá-
rius Kollégium, Kolozsvár), Stelczner Nor-
bert (Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva). 

A Mákvirág díjra javasolt diákok négyna-
pos táborozáson vettek részt, amelynek prog-
ramjában csapatépítő, szórakoztató
foglalkozások szerepeltek. A díjátadó zenés-
táncos műsorukkal ért véget, amely azt bizo-
nyította, hogy a zene és a tánc terén is olyan
tehetségesek, mint a tanulásban – tájékozta-
tott az RMPSZ megyei szervezetének elnöke.
(bodolai)

13.500 tonna sót osztanak el a hét
körzetben és munkapontokon. Har-
gita megyében 21.000 tonnát, Ko-
vászna megyében pedig 12.700 tonna
sót használhatnak majd fel az ország-
utakon.

Amint az intézmény vezetője ki-
fejtette, terveik szerint november el-
sejéig a szerződött mennyiség
35%-át leszállítják, december else-
jéig további 15%-ot, január elsejéig
25%-ot. A fennmaradó 25%-ot az
időjárás függvényében, újabb meg-
rendelések alapján szállítja majd a
SALROM.

Arra a kérdésre, hogy van-e még
tartalék az előző évekből, az igazgató
elmondta, hogy jelenleg 12.000 ton-
nás tartalékkal rendelkeznek, ami a
tavalyi évről maradt, illetve az utóbbi
két hétben már érkezett szállítmány.
Maros megye országútjain 
31 hókotró lesz

– Megkötötték-e a szerződést, és
hány hóeltakarító telephely működik
regionális szinten, valamint Maros
megyében?

– A 2016-ban megkötött hóeltaka-
rítási keretszerződés négy évre szól,
régiós szinten 49 hóeltakarítást végző
telephely létezik. Maros megyében
Marosvásárhelyen, Segesváron, Er-
dőszentgyörgyön, Radnóton, Szász-
régenben és Ratosnyán vannak
telephelyek.

– Mekkora gépparkra lehet számí-
tani?

– Az öt megyében összesen 355
hóeltakarításhoz használatos gép és

felszerelés – rakodógépek, traktorok,
haszonjárművek, szervizautók – áll
rendelkezésre, ebből 68 darab az
igazgatóság saját tulajdonában van, a
szerződés értelmében azonban ké-
résre a gépek számát növelni lehet.

– Mikortól lesznek készenlétben a
hókotrók?

– A hóeltakarító gépek hegyvidé-
ken október 20-ától, a többi övezet-
ben november elsejétől állnak majd
készültségben.

– Hány sószóróval felszerelt hó-
kotró áll majd rendelkezésre a régió-
ban és Maros megyében?

– Hozzávetőleg 210 sószóróval
ellátott hóekét tudnak bevetni a ré-
gióban, ebből Maros megyének 63
hóeltakarító felszerelés jut, ezek-
ből 31 darab sószóróval ellátott
hóeke.

– Eleget tudnak tenni ennyi hókot-
róval egy esetleges tartós havazás-

nak? A többi megye hány gépre szá-
míthat?

– Brassó megye összesen 77 hóel-
takarító felszerelésre számíthat, ebből
52 hóeke és sószóró, Szeben megye
országútjaira 32 hóeke, az autópálya
szakaszát 28 sószórós hóeke takarítja
majd. Hargita megyében 42 sószórós
hóeke, Kovászna megyében 24
hóeke biztosítja a közutak járhatósá-
gát téli útviszonyok közepette. A sür-
gősségi esetekben pedig az
igazgatóság tulajdonában lévő 16
Unimog márkájú, só- és homokszó-
róval ellátott hóekét is bevetik.
Ugyanakkor a téli idény beálltáig
várjuk annak a hét új billenőkocsinak
a megérkezését, amelyeket az útügyi
igazgatóság vásárolt, és hóeltakarító
eszközökkel vannak felszerelve – so-
rolta a téli idényre való felkészülés
mozzanatait az útügyi igazgatóság
vezetője.

IDŐJÁRÁS
Változó idő
Hőmérséklet:
max. 20 0C
min. 7 0C

Ma VENDEL, 
holnap ORSOLYA napja.
ORSOLYA: a latin Ursula magya-
ros olvasatából alakult, jelentése:
kis medve, és az északi égbolton lát-
ható, azonos nevű csillagképre utal. 

20., szombat
A Nap kel 

7 óra 45 perckor, 
lenyugszik 

18 óra 27 perckor. 
Az év 293. napja, 
hátravan 72 nap.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Hasznos tudnivalók, értékes
tartalom az Erdély TV vasárnapi

műsoraiban
Az Üzenet szeretettel (13.30 órától) című műsorban szó lesz töb-

bek között a Marosvásárhelyen zajló legaktuálisabb kulturális ese-
ményről, a XIV. Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek
Találkozójáról. Meghívott: a Háromszék Néptáncegyüttes igazgatója,
Deák Gyula-Levente, és egyik táncosa, Keresztes Gabriella.  Ró-
mába és a Vatikánba repít ezúttal a Hitélet. A műsor a csaknem 400
tagú összevont felcsíki kórust kísérte el hosszú, élménydús zarándo-
kútjára. Ebből kaphat ízelítőt a néző 17.30 órakor. Az Erdélyi Magyar
Televízió 20 órától vetíti a Magyarok Romániában – száz év törté-
nelem dokumentumfilm-sorozat 3. részét. 

VALUTAÁRFOLYAM
BNR – 2018. október 19.

1 EUR 4,6669
1 USD 4,0761

100 HUF 1,4425
1 g ARANY 160,9953

Felkészültek a télre

Elismerés tanároknak és diákoknak
Kiosztották a pedagógusszövetség díjait 

Derzsi Dániel és Ferencz Dániel Horváth Gabriella tanárnővel

A csütörtöki lottóhúzás nyerőszámai
19, 20, 38, 40, 10 + 16 NOROC PLUS:  8 4 1 0 7 8

6, 14, 17, 23, 20, 31 SUPER NOROC: 2 2 7 8 9 8

34, 27, 32, 10, 13, 11 NOROC:  0 5 2 1 3 3 3



A 26. Alter-Native Nemzetközi Rövidfilmfesztivá-
lon láthatja először az erdélyi közönség Nemes
Jeles László rendező legújabb, Napszállta című film-
jét, amelyet a legjobb idegen nyelvű filmért járó
Oscar-díjra jelölt Magyarország. Nem marad ki a
fesztivál programjából Románia jelölése sem,
Radu Jude rendező Nem érdekel, ha barbárokként vo-
nulunk be a történelembe című alkotása.

A Napszállta világpremierje szeptember elején volt a Ve-
lencei Nemzetközi Filmfesztiválon, a magyarországi mozik-
ban kevesebb mint egy hónappal ezelőtt, szeptember 27-én
kezdték el vetíteni. Az erdélyi közönség a november 7–11.
között a marosvásárhelyi Kultúrpalotában zajló Alter-Native
fesztiválon láthatja először a filmet, amely csak 2019 febru-
árjában kerül a romániai mozikba. 

Az Oscar-díjas Saul fia rendezőjének új nagyjátékfilmje
kirobbanó sikert aratott a velencei filmfesztiválon, és el is
hozta a nemzetközi kritikusok szövetsége, a FIPRESCI zsű-
rije által a legjobb filmnek odaítélt díjat. Múlt hónap végén
a 15. Jameson CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivá-
lon különdíjat kapott Nemes Jeles László alkotása „a kima-
gasló operatőri munkáért, történetvezetésért és
kosztümökért”, a hét elején pedig a rangos Londoni Film-
fesztivál versenyprogramjában ünnepelték a szigetországbeli
premiert. 

A film 1913 nyarán játszódik, az első világháború előtti
boldog békeidők utolsó napjaiban. Leiter Írisz hosszú évek
után tér vissza az Osztrák–Magyar Monarchia sokszínű és
nyüzsgő városába. A korán elárvult fiatal lány minden vágya,
hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát,
az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja, és minden-
áron igyekszik eltávolítani a városból. Az éj leple alatt egy
idegen keresi fel Íriszt, és bátyja hollétét tudakolja tőle – 

Látomás
Körötted épül hallgatásod vára,
benépesül majd csenddel és avarral,
s az ablakoknak szárnyas spalettája
hiába küzd a zengő zivatarral.
A gyűlő évek ostromgyűrűjében
csak egyre nő a fojtó levegő,
és harcainknak vérző tenyerébe
Krisztus-szöget kopácsol az idő,
és csontjaidból rőzsét rak a vénség,
és arcod holdja napról napra fogy,
gerincet roppant sorra a kevélység,
és roskadt térded küszöbökre rogy.
Várad csak épül magányod csúcsára,
és sáncait a kétség önti el,
és héttornyodnak minden ablakában
egy vén lakat fémhangon énekel.
Csikorgására felriad az éhség,
és jégbe zárják tükrük a tavak,
alvó fészkekből elszáll a reménység,
és szétrebbennek mind a madarak.

(Folytatás a 4. oldalon)

SZERKESZTETTE:
KAÁLI NAGY BOTOND

1354. sz., 2018. október 20.
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Az Alter-Native filmfesztiválon lesz a Napszállta romániai premierje!

Nem érdekel, ha barbárokként vonulunk be a történelembe



Az Alter-Native filmfesztiválon lesz a Napszállta romániai premierje!
a lány ekkor tudja meg, hogy Leiter Kálmán
néven él egy testvére, akinek addig a létezéséről
sem tudott. Írisz nyomozni kezd, s bátyja után
kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirin-
tusa. Írisz számára egyedül a tündöklő Leiter
Kalapszalon tűnik biztos pontnak, de a ragyo-
gás mögött a legsötétebb titok tárul fel…

Csaknem százfős szereplőgárdája van a
filmnek, amelyben romániai, lengyel és
német színészek is játszanak. A főszerepek-
ben Jakab Julit (Leiter Írisz) és a román Vlad
Ivanovot (Brill Oszkár) láthatja a közönség,
de feltűnik a filmben a Kolozsvári Állami
Magyar Színház társulatának két tagja, Mol-

nár Levente és Bodolai Balázs is, utóbbi ma-
rosvásárhelyi születésű és a fesztivál egykori
munkatársa. A szereplők között van még a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa
Miklós Társulatának két színésze, Moldován
Orsolya és Kádár Noémi is. 

A filmet már a világpremier előtt mintegy
70 ország filmforgalmazója vásárolta meg.
Amerikában és Ausztráliában a Sony Pictures
Classics mutatja be, Romániában a VOO-
DOO Films forgalmazza. Annak érdekében,
hogy az országban a marosvásárhelyi közön-
ség nézhesse meg először a filmet, a fesztivál
szervezői a rendezvény történetének legna-
gyobb vetítési díját fizették érte. 

Szerepel az idei Alter-Native programjá-
ban Románia Oscar-nevezése is, Radu Jude
Nem érdekel, ha barbárokként vonulunk be a
történelembe (Îmi este indiferent dacă în is-
torie vom intra ca barbari) című filmje. 

Jude hatodik nagyjátékfilmje szintén elhó-
dított már egy rangos elismerést: júliusban
megkapta a Karlovy Vary-i Nemzetközi
Filmfesztivál fődíját, a Kristályglóbuszt. Ez
az első román nagyjátékfilm, amelyet ezzel
az elismeréssel tüntetnek ki. 

A film történelmi eseményt rekonstruál
egy utcai előadáshoz. A cím idézet Mihai An-
tonescu román politikustól, aki a miniszter-
tanács előtt mondta ezt a mondatot 1941-ben.
A bemutató után a szaksajtó a populizmussal
kapcsolatos „intelligens vészjelzésnek”, „me-

rész vígjáték-drámának” nevezte az alkotást. 
A filmben Ioana Iacobot, Alexandru Dabi-

ját, Alex Bogdant, Ilinca Manolachét, Şerban
Pavlut, Ion Rizeát, Claudia Ieremiát és Bog-
dan Cotleţet láthatják a nézők. 

A romániai mozikban szeptember végétől
látható az alkotás. 

A fesztivál partnerei: Maros Megyei Ta-
nács, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem,
Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Kulturá-
lis Központ, Jazz&Blues Club. Főtámogatók:
Nemzeti Kulturális Alap (AFCN), Románia
Kormányának Nemzeti Kisebbségvédelmi
Hivatala, Román Nemzeti Filmintézet, Ma-
rosvásárhely Polgármesteri Hivatala, Nem-
zeti Kulturális Alap és Bethlen Gábor Alap
(Magyarország), Communitas Alapítvány. 

Életének 64. évében 2018. június 19-én
autóbalesetben elhunyt Kapui Ágota költő,
tanár, a Dabasi Újság főszerkesztője. 

Kapui Ágota sepsiszentgyörgyi pedagó-
guscsaládban született 1955. május 15-én. A
Székely Mikó Kollégiumban érettségizett (az
akkori 1. sz. líceumban), majd a kolozsvári
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen szerzett
magyar–francia szakos diplomát.

Első munkahelye a sepsiszentgyörgyi kap-
csolószekrénygyár volt, ahol fordítóként
kezdte. 1988-ban családja úgy döntött, hogy
kiköltözik Magyarországra. Előbb tanári ál-

lást vállalt a dabasi Táncsics Mihály Gimná-
ziumban, ahol magyar és francia nyelvet ta-
nított, majd ugyanott színkört indított a
tehetséges gyerekeknek. 2002-től a dabasi
polgármesteri hivatal kabinetirodáját vezette,
és 16 évig volt a Dabasi Újság című önkor-
mányzati lap főszerkesztője. Több helytörté-
neti kötetet szerkesztett Feldman László
szerkesztőtársával. 

Első verseit a sepsiszentgyörgyi Gyökerek
című folyóirat közölte, de később rendszere-
sen közölt az Utunkban, Korunkban, az Igaz
Szóban, a Megyei Tükörben, a Brassói La-
pokban és a Napsugárban is. Az 1980-ban
megjelent Igaz Szó-mellékletben, az Ötödik
évszakban a kötet első versét Kapui Ágota
írta. Személyesen ismerte Kányádi Sándort,
akit szellemi édesapjaként tisztelt. 

Három kötete jelent meg életében: Variá-
ciók a szabadságra (Táncsics füzetek, 1999),
A másik oldal (2015, Hungarovox), A lélek
szárnycsapásai (Hungarovox, 2017).

***
Kapui Ágotát 2015 tavaszán kerestem meg

e-mailben, amikor jeleztem, hogy közelgő
60. születésnapjára levélinterjút szeretnék ké-
szíteni vele. Azonnal válaszolt, kissé megle-
pődve írta: arra sosem gondolt, hogy
Erdélyben létezik még valaki, akinek eszébe
jutna, és születésnapi interjút szeretne készí-
teni vele… Kérte, hogy postázzam a kérdé-
seket. Néhány nap múlva válaszolt, szót ejtve

arról is, amit mi, erdélyiek kevésbé ismertünk
róla. Igyekeztem élete minden szeletét be-
vinni az interjúba, hogy pályája utolsó 30
esztendejéről, 1988-tól is tájékozódjon az ol-
vasó, az áttelepedés körülményeiről, családja
beilleszkedéséről, szakmai sikereiről. Költői
pályájáról csak annyit tudtam: itthon a Krite-
rion évekig nem adta ki verskéziratát, hite-
gették, s amikor kitelepedett, verseit „kukába
dobták”, mert hazaáruló. Arról is tudtam,
hogy első kötetét Magyarországon adták ki
1999-ben, s már rég nem publikál, „szegre
akasztotta a lantot”. Az általam készített in-
terjú megjelent a Népújságban és a Három-
székben is, kellő visszhangra találva (később
bekerült a 2015-ben született kerek évfordu-
lósok kötetébe is)*. 

Amikor a sepsiszentgyörgyi Háromszék-
nek elküldtem a Kapui Ágota-beszélgetést,
Farkas Árpád arra kért, hogy – ha már kap-
csolatba léptem Ágotával – kérjem el legked-
vesebb versét, s küldhet a lap Cimbora
rovatának is gyermekverseiből. Ettől felbáto-
rodva, a szó szoros értelmében megkértem
Ágotát: ne hordozza tovább magában évtize-
deinek verscsíráit, engedje őket „kinyílni”:
kezdjen újra verselni. Erre nem válaszolt, de
később a Háromszék oldalain gyakran talál-
koztam a nevével, újabb termésével. Meg-
nyugodtam: talán nem volt pusztába kiáltott
szó… 2015 végén még egy kellemes csaló-
dás ért: a posta egy dedikált kötetet hozott a
címemre, s benne volt a frissen megjelent A
másik oldal c. kötet. Az előszót Farkas Árpád
írta, aki kitért ama ominózus interjúmra,
melyben Ágota elismerte: már rég nem írt
verset, lemondott e műfajról, de mégis vala-
kinek eszébe jutott a szülőföldjén, „hogy hi-
ányzik közülünk valaki”… 

Rá két évre, 2017-ben újabb kötete jelent
meg, A lélek szárnycsapásai. Előszavát a
jeles sepsiszentgyörgyi költő, a Magyaror-
szágról visszatelepedett Czegő Zoltán 
jegyezte. 

A Bennem nincs tüske c. interjúban Kapui
Ágotától ezt kérdeztem: Gondolt-e arra, hogy
régebbi és újabb verseit egybegyűjtve egy
teljes Kapui Ágota-válogatást tesz le az olva-
sók asztalára?

A fájdalmasan korán távozott, jeles költő
ezt válaszolta: „Nincsenek ilyen ambícióim.
A világ megváltozott, ma már az ifjú titánoké
és a »szlemmereké« a tér, nincs már szükség
a költészetre, az enyémre aztán egyáltalán
nincs. Megdöbbenek sokszor, hogy az em-
berek mennyire nem értik a verseket, és még
a műfajt sem tudják beazonosítani. Nem is-
merik a szabad vers fogalmát, nem tudnak
különbséget tenni (tisztelet a kivételnek) a
fűzfapoézis és a művészi megfogalmazás kö-
zött. (…) Aki költőnek született, az diktatúra,
fenyegetések, sanyargatások ellenére is az

lett. Bennem nincs tüske azért az elvetélt köl-
tősorsért, most is az irodalom közelében moz-
gok, szeretem a szerkesztői munkát, jó dolog
egy szerzőt hozzásegíteni egy új kötethez”. 

És mégis, szabadkozása ellenére, Kapui
Ágota néhány hét múlva újból elkezdett ver-
set írni, két év alatt két nagyszerű kötettel
gazdagította magyar költészetünk szellemi
kincsestárát.

Már ezért is megérte, hogy szóra bírtam…
*Székely Ferenc: Égbe nyúló kapaszkodó.

Üveghegy Kiadó, Százhalombatta, 2015.
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(Folytatás a 3. oldalról)

Székely Ferenc 

A múlt heti lapszámunkban egy verssel emlékeztünk az idén elhunyt 
Kapui Ágota költőre. Most Székely Ferenc vele kapcsolatos írását, 
illetve Kapui Ágota két további versét közöljük.

Kapui Ágota 
emlékére

Kapui Ágota 

Őszi enteriőr 
teával

Lábaid elé lomha csendek
komondor testtel heverednek,
kályhádban szikrakölykök laknak,
fény-kukoricát pattogtatnak,
faladon árnyék ákombákom,
alkonynak rongya leng az ágon,
teáskancsódnak lóg az orra,
mintha csak oly sok gondja volna,
tenyered vackán ül a csésze,
felforrt a víz is fütyörészve,
tealevélke könnyben ázik,
illatos lében dagonyázik...
Körülölel az este lágyan
ebben a hallgatag világban.

Kapui Ágota 

Találkozások
Még áldott esték köszönnek reánk,
mert mi adunk most értelmet a szónak,
mint gyermekünknek, mi adunk nevet,
és elbocsátást minden meghalónak,
hogy hagyjon bennünk szép emlékeket.
S amerre járunk, régi ismerősök, 
az utcatáblák ránk bólintanak,
a nevek mögött ott laknak a hősök,
s mint unokákat, megszólítanak.
Ránk köszön a sarkon egy-egy verssor,
hol Petőfi Arannyal összefut,
és hazáig kísér Ady barátunk,
és kinyitja nekünk a kertkaput.
Az utcatáblák tisztelt társasága
mint jó utódot, magába fogad,
s amerre járunk, ellát jó tanáccsal,
hogy miként éljük túl a napokat.
Ha reggelenként gondredős az arcunk,
ők összehajtják szétszórt álmainkat,
mint jó szülők a gyűrött lepedőt,
még elsimítják tépett ránacainkat.
És lépteinknek sűrű kopogása
örökös csendjük mindig felveri,
és okos szemük higgadt pillantása
e lét küzdelmét szótlan figyeli…
Mert mi adtunk itt nevet minden térnek,
és otthonunkhoz vezet minden út,
hát találkozzunk ott az utcasarkon,
hol Petőfi Arannyal összefut.

Napszállta



A 2018/2019-es évadtól kezdődően a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Mik-
lós Társulata Kő, papír, olló címen indított
osztályteremszínházi foglalkozást. A Pass
Andrea azonos című drámájából készült elő-
adást és az ehhez szervesen kapcsolódó drá-
mafoglalkozást október 19-én, péntektől
kezdődően vitte és viszi ki a színház az isko-
lákba. A Kő, papír, olló 16-19 éves diákokat
megcélzó színházi nevelési program.

Az osztályteremszínházi (más néven tan-
termi színházi) előadás megnevezést olyan if-
júsági színházi előadásokra használják,
amelyeket – színházpedagógiai tevékenysé-
gük részeként – a kőszínházak kínálnak az is-
kolák számára.

Ezeknek az előadásoknak a helyszíne az
osztályterem. A színészek a játékhoz az osz-
tályterem térbeli adottságait és berendezési
tárgyait használják föl. A program tanítási
időben zajlik, így az iskola nevelési-oktatási
programját szervesen kiegészítve vonja be a
diákokat a színház világába, és teszi a szín-
házat magát a tanulási folyamat részévé, a

világ és önmagunk megér-
tésének terepévé.

A Kő, papír, olló három
szereplője három kamasz.
Egy lány és két fiú. Osz-
tálytársak. Barátok. Érett-
ségi előtt állnak, a
NAGYBETŰS élet küszö-
bén. De egyikük sem tudja
pontosan, hogy mit akar.
Vagy tudja, csak nem meri
vállalni? Külföldön vagy
itthon? Mi leszel, ha nagy
leszel? – merül fel a jól is-
mert kérdés, ezúttal egyre
nyomasztóbban. A válasz
egyre sürgetőbb.

Az előadás három ka-
masz barátságán keresztül
avat be a pályaválasztás
előtt állók nehézségeibe és
küzdelmeibe. Az előadás
megtekintését követően, az
előadásból kiindulva fel-

dolgozó foglalkozásokra kerül sor. A dráma-
foglalkozás vezető feladata megtalálni azt a
fókuszkérdést, amelynek segítségével az
adott korosztály kapcsolódni tud az előadás-
hoz. Az előadás és a drámafoglalkozás to-
vábbi célja, hogy egy adott problémával
kapcsolatosan változást idézzen elő a diákban
zajló megértési folyamatban.

Színészek: Csíki Szabolcs, Gecse Ramóna,
Kádár L. Gellért. Drámafoglalkozás-vezetők:
Fülöp Erzsébet, Berekméri Katalin. Projekt-
vezető: Gecse Ramóna. Dramaturg: Adorján
Beáta. Író: Pass Andrea. Helyszín: marosvá-

sárhelyi líceumok osztálytermei. Kapcsolat-
tartó: Suflea Adél Frida (0743-854-707),
Szász Melinda (0742-251-647). A foglalko-
zás összesen két órát vesz igénybe. Egységes
jegyár: 5 lej.

Osztályteremszínházi foglalkozás indult

A Nagyot tett velem Ő címet viselő
zenés-irodalmi inspirációval erdélyi
körútra indul októberben Tarjányi
Krisztina-Irma, székelyföldi szárma-
zású, Magyarországon élő színmű-
vész, Emma-Marie Kabanova
Moszkvában élő dán-brit hegedűmű-
vész és Swetlana Meermann francia
zongoraművész. Hogy mi is az az ins-
piráció, és miért éppen a Szűzanya
alakját idézi meg, arról Tarjányi 
Krisztina-Irmát kérdeztük.

– Azért nevezzük inspirációnak, mert va-
lójában egy találkozás, egy ima, egy út, ver-
sekkel, prózai szövegekkel és zenével
kikövezve. Nem pusztán katolikus téma, nem
gondolom, hogy csak vallásos embereknek
való lenne. A plakát persze nagyon egyértel-
műen ábrázolja Máriát, az ő színes és lenyű-
gőző pompájában, ahogy a templomokban
látjuk, de fontos az a kis fekete női sziluett,
aki érinteni próbálja Őt, és ott a kérdés: vajon
mi közöm nekem Hozzá? Egy Csíksomlyó
lábánál született nő, mint én, előbb-utóbb fel-
teszi magának ezt a kérdést. Érdekes egyéb-
ként, hogy nem is nagyon állítottak más
nőnek szobrot a mi vidékünkön. Nem is ne-
veznénk előadásnak, kevés benne az eszköz,
kevés a látvány, éppen azért, hogy tudjon a
néző reflektálni, elmélyülni. A zene és az iro-
dalmi szövegek által szeretnénk megterem-
teni egy fiktív, de annál valósabb találkozást
azzal, akit Prohászka Ottokár a Szép Szeretet
Anyjának nevez. Az emberi szív lényegét kí-
vánjuk művészetünkkel megérinteni, olyan
egyszerűen, ahogy ez a találkozásaink alkal-

mával történik. Szeretnénk a női szerep és a
nőiesség újrafogalmazásának nagy kavalkád-
jában felmutatni az időszámításunk közép-
pontjában álló női alakot. 

– Milyen nő az a Mária, akinek alakja
ebben a produkcióban felsejlik?

– Tulajdonképpen az a Mária, akinek
alakja, személye bennem is él. Aki erős nő,
de nem kemény. Szenved, de nem omlik
össze. Szelíd, de nem gyenge. Mer és tud
csendben lenni, de nem jelentéktelen. Nem
negédes, de szelíd és kedves. Bátor, de csak
azért, mert tudja, kinek hitt. Olyan élmény
birtokában van, amit nem lehet letagadni, de
el sem lehet venni tőle. 

– Kiknek szól ez az inspiráció?
– Műfajának köszönhetően megszólítja a

klasszikus zene kedvelőit, az irodalom és
színház iránt érdeklődőket, tematikája által
pedig a vallásos embereket is.

Nem lehet zene nélkül elképzelni, a szava-
kon, bármilyen költőiek is, fenn lehet akadni,
a zene valahogy átsegít, mélyre visz, aztán
valahogy bravúrosan továbbsegít, beolajozza
sebeinket. Október 21. és 28. között hat er-
délyi helyszínre visszük el a produkciót, Te-
mesvártól, Nagyváradon és Szatmárnémetin
át Marosvásárhelyre, Székelyudvarhelyre, il-
letve Gyergyóremetére. Az előadások után
szervezendő közönségtalálkozókon megva-
lósuló beszélgetéseket, visszajelzéseket ösz-
szegyűjtjük, ez jelzi majd, hogy milyen
mértékben sikerült élményt adni és hitet köz-
vetítni a nézők számára.

– Kik a művésztársai, akikkel színpadra
lép? 

– Egy hegedű- és egy zongoraművész a
társam ebben a produkcióban. Keveset tu-
dunk együtt próbálni, mégis jó nekünk
együtt, azt érzem, olyan sok gondolat köt
össze bennünket. Emma-Marie Kabanova
Moszkvában élő dán-brit hegedűművész. Az
általa alapított Globus Music művészeti igaz-
gatója és koncertmestere. A londoni Golds-

mith’s Egyetemen tanult előadóművészetet
és zeneszerzést. A koncerttermek és katedrá-
lisok mellett kórházakban, árvaházakban,
idősek otthonában és ideggyógyászatokon is
zenél. 18 hónapon át zenét tanított a moszk-
vai ifjúsági börtönben.

2014-ben alapította a Globus Musicot,
hogy jótékonysági koncerteket tarthassanak
Oroszország hátrányos helyzetű fiataljainak
a megsegítésére. 2017 januárjában „Point of
Light” díjjal tüntette ki Theresa May brit mi-
niszterelnök az Oroszországban végzett jóté-
konysági munkájáért. Swetlana
Meermann-Muret zongorajátékára az orosz,
a német és a francia iskolák gyakoroltak ha-
tást. Számos országban lép fel mint szólista,
kamarazenész és zongorakísérő. Repertoárja
a barokk zenétől a kortárs zenéig terjed.

Művészként több jótékonysági ügy mellett
is elkötelezte magát. Marie-Elisabeth Hecker
híres német csellóművésszel a Music Road
Rwanda Alapítvány számára adtak jótéko-
nyági koncerteket, a ruandai Kigali Zeneis-
kolában is tanított. Jelenleg Lyonban él és
tanít. Mesterkurzusokat tart Európa több or-
szágában. Magyarországon a nemzetközi
Crescendo Nyári Akadémia tanára.

„Mifelénk Szűz Márián kívül más nőnek nem is nagyon állítottak szobrot”
Beszélgetés Tarjányi Krisztina-Irma színművésszel
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Kérdezett: Forró-Erős Gyöngyi

Támogatók:

Tarjányi Krisztina-Irma Budapesten élő színművész Csíkszeredában született. Ál-
talános iskolás korában a tanárai azon vitatkoztak, hogy orvos vagy színész-e lesz
belőle. Gyógytornász és színész lett. Tanulmányait a Nagyváradi Állami Egyetemen
és a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen végezte. Járt Amerikában a Master-
works Festivalon, ahol összeegyeztethetővé vált a szívében a hite és a művészetről
való gondolkodása. Korábban többféle rádióadás szerkesztését, vágását és műsor-
vezetését vállalta az erdélyi Mária Rádióban, 2012-től pedig a színészmesterség alap-
jait tanítja a magyarországi Crescendo Nyári Akadémia diákjai számára. Az idén
ősztől a nemzetközi Crescendo Mozgalom teljes idejű munkatársaként szolgál. 

A marosvásárhelyi előadásra október 26-án, pénteken 18.30 órától a Kultúrpalota
kistermében kerül sor. 



Közzétette nemrég kezdődött, 74.
évadának novemberi műsorrendjét a
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Tompa Miklós Társulata. A 2018–
2019-es évad novemberi programa-
jánlója a következő hónap folyamán
sorra kerülő Marosvásárhelyi Nemzet-
közi Könyvvásár színházi jellegű mű-
sorkínálatát is magába foglalja,
mellette számos sikeres és régóta
futó, illetve újabb produkciót is láthat
az érdeklődő közönség. A novemberi
programajánlót az alábbiakban olvas-
hatják. 

November 2., péntek 19.30 óra – Bartis At-
tila: A nyugalom / dráma / rendező: Radu
Afrim / Kisterem. Az előadás időtartama 2
óra 45 perc (szünet nélkül).

November 3., szombat 19.30 óra – Bartis
Attila: A nyugalom / Kisterem.

November 4., vasárnap 19.30 óra – Szé-
kely János: Én és a világ / 90 éve született
Székely János / Henn János előadóestje / Kis-
terem. A Tompa Miklós Társulat és a Gyulai
Várszínház közös produkciója. Az előadás
időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül). 

November 6., kedd 19.00 óra – Karácsony

Benő – Kincses Elemér: Pjotruska / könnyes
bohózat / rendező: Kincses Elemér / Under-
ground terem. Az előadás időtartama 1 óra
45 perc (szünet nélkül). 

November 7., szerda 19.00 óra – William
Golding: A legyek ura / túlélőjáték – ifjúsági
előadás / rendező: Vidovszky György / Nagy-
terem. Az előadás időtartama 1 óra 50 perc
(szünet nélkül). 

November 8., csütörtök 11.00 óra – Wil-
liam Golding: A legyek ura / Nagyterem.

November 8., csütörtök 17.00 óra – Wil-
liam Golding: A legyek ura / Nagyterem.

November 9., péntek 17.00 óra – Én és a
világ / Kisterem.

November 10., szombat 19.30 óra – 
Molière/Bodolay: Le misanthrope – Az új
embergyűlölő / komédia / rendező: Bodolay
/ Kisterem. Az előadás időtartama 1 óra 20
perc (szünet nélkül).

November 12., hétfő 19.30 óra – Timur
Vermes: Nézd, ki van itt! / szatíra / rendező:
Theodor Cristian Popescu / Kisterem. Az elő-
adás időtartama 2 óra (szünet nélkül).

November 14., szerda 19.00 óra – Henrik
Ibsen: Hedda Gabler / dráma / rendező: Ke-
resztes Attila / nagytermi stúdiótér. Az elő-

adás időtartama 1 óra 50 perc (szünet nélkül).
24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvá-

sár. November 15., csütörtök 17.00 óra és
20.00 óra – Tasnádi István: Nézőművészeti
főiskola / színházi szatíra / rendező: Árkosi
Árpád / nagytermi stúdiótér. A budapesti Né-
zőművészeti Nonprofit Kft előadása. Az elő-
adás időtartama: 1 óra 50 perc (szünet
nélkül).

November 16., péntek 19.00 óra – Versa-
jándék Vásárhelynek / kortárs költők estje /
Kisterem. A K&KAART Kft. és a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház előadása. Az elő-
adás időtartama: 1 óra 40 perc (szünet
nélkül).

November 17., szombat 11.00 óra – Állati
zenés abc / Bíró Eszter és együttese / 3–8
éves gyerekeknek / Nagyterem. Az előadás
időtartama: 1 óra (szünet nélkül).

November 17., szombat 19.00 óra – KR75.
/ Koltai Róbert előadóestje / Nagyterem. Az
előadás időtartama: 2 óra (1 szünettel).

November 20., kedd 19.00 óra – Sütő And-
rás: Egy lócsiszár virágvasárnapja / dráma /

rendező: Sebestyén Aba / Nagyterem. Az elő-
adás időtartama 2 óra 25 perc (egy szünettel).

November 21., szerda 19.00 óra – Sütő
András: Egy lócsiszár virágvasárnapja /
Nagyterem.

November 23., péntek 19.30 óra – Horace
McCoy: A lovakat lelövik, ugye? / dráma /
rendező: Mădălin Hîncu / Kisterem. Az elő-
adás időtartama 2 óra 15 perc (szünet nélkül).

November 27., kedd 19.30 óra – Radu
Afrim: Az ördög próbája / színmű / rendező:
Radu Afrim / Kisterem. Az előadás időtar-
tama 2 óra 10 perc (szünet nélkül).

Jegyek és bérletek válthatók a színházi
jegypénztárban (kedd-péntek 9.00–15.00 óra
között és előadás előtt egy órával, tel. 0365-
806-865), a színház Kultúrpalotában mű-
ködő jegyirodájában (kedd-péntek
12.00-17.30 óra között, tel. 0372-951-251),
valamint online, a www.biletmaster.ro hon-
lapon. 

A színház fenntartja a műsorváltoztatás
jogát – áll az intézmény közleményében.
(Knb.)

Az erdélyi irodalom pazar asztalához hívja
olvasóit idei harmadik antológiájával a tízé-
ves Erdélyi Toll. Mint már korábban beszá-
moltunk róla, 2018 a számvetés, értékelés, a
vissza- és előretekintés esztendeje a negyed-
évente megjelenő székelyudvarhelyi lap szá-
mára, amely mára kiadóvá nőtte ki magát.
Ezt bizonyítja az Erdélyi Toll és az Erdélyi
Gondolat Könyvkiadó közös könyvkiadási
egyezménye alapján megjelent Erdélyi iroda-
lom I. Az Erdélyi Toll irodalmi és művelődési

folyóirat 2009–2010-es évfolyamaiban című
kötet is (a másik két idei kiadványról, ame-
lyek az Erdélyi Toll első két évének gyer-
mekirodalmi és tudománynépszerűsítő
anyagát ölelték fel, már korábban beszámol-
tunk).

A három közül az erdélyi irodalomhoz
kapcsolódó a legvaskosabb gyűjtemény,
több mint 356 oldalon kínál lírai és prózai
olvasnivalót, majd kilenc oldalon sorakoz-
tatja fel a Toll első két évfolyamában meg-
jelent szerzőket, akik így a nyolc
lapszámban is könnyen megtalálhatók. Ez

ismételten Beke Sándor főszerkesztő és
munkatársai elkötelezettségét hirdeti az itt-
hon irodalmának felmutatása, megőrzése, az
erdélyi szellemi termés új nemzedékek elé
„terítése” iránt.

Az alkotói és műfaji sokszínűségre az an-
tológiát összeállító dr. Brauch Magda elősza-
vában is felhívja a figyelmet. A nagy
klasszikusok, a legelső Tollban található
Arany-líra, Bözödi György, Nagy Olga, Nagy
Pál dokumentumértékű önéletírásai és tanul-
mányai, Fodor Sándor, Balázs Sándor nosz-
talgikus visszatekintései, Bölöni Domokos és
Lőrincz György novellái, Csire Gabriella
mondái, Jancsik Pál, Csávossy György, Ba-
ricz Lajos, Kinde Annamária költészete mel-
lett – az alkotói névsor igen hosszú, így csak
néhányat emeltünk ki a nagyok közül – a leg-

fiatalabbak – Botár Emőke, Nagyálmos Il-
dikó, Czirják Edit – lírai világa is körvonala-
zódik. Amint az előszó írója is megjegyzi,
nem véletlen, hogy a jövő költőnemzedéke –
ma már jól ismert alkotók – éppen az Erdé-
lyi Tollban kapott lehetőséget kilenc-tíz
évvel ezelőtt a megmutatkozásra. De nem
pusztán önreflexió, tükörbe nézés ez a gyűj-
temény, Pomogáts Béla tanulmányából pél-
dául az is kiderül, hogyan látja az erdélyi
magyar irodalom útját az anyaországi iro-
dalomkutató. 

A hangsúly, persze, a hazai szerzők színes
világainak egymás mellé illesztésén van. Egy
csodálatos szellemi kaleidoszkóp születik
ebből a törekvésből, amit forgatva a világ
bármely táján otthon érezheti magát az erdé-
lyi olvasó. 

A legyek ura

Hedda Gabler

A nyugalom

Egy lócsiszár virágvasárnapja
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ADÁSVÉTEL
ELADÓ tűzifa. Tel. 0755-439-394.
(10853)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0749-707-713.
(10853)

GYÜMÖLCSFATERMESZTŐ elad:
gyümölcsfa-, rózsa-, málna-, ribizli-,
szőlő-, egres-, orgonatöveket, dísz-
cserjéket, tujákat, krizantémokat Ma-
rosszentgyörgyön (a Gemini mellett).
Ár: 6-12 lej között. Tel. 0741-763-416.
(10901-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-548-501.
(10763-I)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-
159-621. (10762-I)

ELADÓK használt cserepek. Ára: 30
bani darabja. Érdeklődni a 0741-019-
795-ös telefonszámon. (-I)

MINDENFÉLE
IDŐSGONDOZÁST és BETEGÁPO-
LÁST vállalok. Tel. 0754-482-276.
(10961)

BÁRMILYEN munkát vállalunk: cse-
répforgatás, csatornajavítás, Lindab
lemez, ácsmunka. Tel. 0743-799-
833. (2051)

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(2080)

VÁLLALUNK: tetőkészítést, tetőjaví-
tást Lindab lemezzel és cseréppel,
ácsmunkát, készítünk teraszt fából
stb. Tel. 0748-669-239. (10736-I)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájó szívvel emlékezünk október
20-án BENEDEK IRMÁRA szüle-
tett Hajós  halálának első évfor-
dulóján. Mindazok, akik
ismerték, gondoljanak rá kegye-
lettel! Emlékét őrzik szerettei.
(10976-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, 
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy
lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen
szeretet,
Amit tőlünk soha senki el nem
vehet.
Fájó szívvel emlékezünk ezen a
napon drága édesanyánkra, 
KOCSIS ROZÁLIÁRA, aki immár
5 éve hagyott itt bennünket. Em-
lékét őrizzük, hiányát pótolni
nem tudjuk. Lányai, Enikő és
Tünde, valamint családjuk.
(10958-I)

Bennünk él egy arc, egy meleg
tekintet, egy simogató kéz, egy
sóhaj s a végtelen szeretet. Ismét
eltelt egy év, hogy búcsú nélkül
elmentél, s szívünkből egy dara-
bot elvittél. Bár múlik az idő, a
fájdalom nem csitul, szemünkből
a könny naponta kicsordul.
Örök a mosolyod, még most is
látjuk, idézzük szavaid, tetteid, s
hogy belépj az ajtón, még most
is várjuk.
Érezzük, vigyázol ránk onnan
fentről, s lelkünkhöz szólsz a
végtelenből.
Fájó szívvel emlékezünk a nyá-
rádszentbenedeki LÁSZLÓ 
GÉZÁRA, a szerető férjre, legdrá-
gább édesapára, nagyapára,
dédtatára halálának 4. évfordulóján. 
Csak az idő múlik, feledni nem
lehet, szívünkben örök a fájda-
lom és a szeretet! 
Nyugodj békében, drága Géza
tata! Szerettei. (10963-I)

Kegyelettel emlékezünk október
21-én a marosvásárhelyi SIMON
ILONÁRA, sógornőnkre, halálá-
nak 10. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott! Berci és családja.
(10962)

ELHALÁLOZÁS

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett férj, édesapa, nagy-
tata, testvér, após, sógor, apa-
társ, 

id. VARRÓ GYULA
2018. október 18-án, életének
73. évében hirtelen elhunyt. Te-
metése október 22-én, hétfőn
14 órától lesz a marosvásárhe-
lyi református temetőben. Em-
léke örökké szívünkben marad.
Virrasztás október 21-én, vasár-
nap 18-20 óra között a temető
cintermében.
Fájó szívvel búcsúzik tőle fele-
sége, Margit, fiai: Huba és Gyu-
szi, unokái: Norbert, Szabolcs
és Anna, menyei: Erika és
Tímea. (-I) 

Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba őt, tárd ki ka-
pudat nyugodni vágyó lelke
előtt. 
Fájó szívvel búcsúzunk a sze-
rető férjtől, édesapától, nagyta-
tától, testvértől, apóstól,
sógortól, apatárstól, 

id. VARRÓ GYULÁTÓL 
aki 2018. október 18-án, éle-
tének 73. évében hirtelen el-
hunyt. Emléke örökké szívünk-
ben marad.
Temetése október 22-én 14 órá-
tól lesz a marosvásárhelyi 
református temetőben.

A gyászoló család. (10968-I)

Mély fájdalommal értesítjük ro-
konainkat, családunk barátait
és ismerőseit, hogy 

BIRTALAN ILDIKÓ 
szül. Hajdu 

nyugalmazott tanár 
2018. október 17-én 70 éves ko-
rában elhunyt. Temetése folyó
hó 20-án, szombaton 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 

Gyászoló szerettei. (10966-I)

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy a szeretett édesanya,
nagymama, dédnagymama,
anyós, anyatárs, testvér, rokon,
jó szomszéd és ismerős, 

özv. MUZSI MÁRIA 
szül. TAKÁCS MÁRIA 

életének 83. évében csendesen
megpihent. Temetése 2018. ok-
tóber 22-én, hétfőn 13 órakor
lesz a marosvásárhelyi refor-
mátus temetőben. 
Emléke legyen áldott örökre,
nyugalma csendes! 
Fiai: Levente, András és csa-
ládjuk. (10977-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Ezúton is szeretnénk kifejezni
őszinte részvétünket és együtt-
érzésünket Varró Gyuszinak,
kedves Oszi bácsinknak,
szeretett ÉDESAPJA elhunyta
miatt érzett fájdalmában.
A Dr. Bernády György Általános
Iskola VI. D osztályának
közössége. (10960-I)

Őszinte részvétemet és
együttérzésemet fejezem ki a
Varró családnak barátom,
VARRÓ GYUSZI elhunyta
alkalmából. Szepessy László.
(10969-I)

Együttérzésünket és őszinte
részvétünket fejezzük ki Varró
Gyula kollégánknak ÉDESAPJA
elvesztése miatt érzett
fájdalmában. A Dr. Bernády
György Általános Iskola munka-
közössége. (10964)

A Szász Adalbert Sportlíceum
vezetősége és munkaközössége
mély fájdalommal értesült
szeretett kollégánk, Varró Gyula
ÉDESAPJÁNAK elhunytáról.
Együttérzésünket fejezzük ki a
gyászoló családnak. (10975-I)

Összehívó
Marosvásárhely polgármesterének 2018. október 18-i 4169-es számú rendelete értelmében rendes ülésre hívják össze a
marosvásárhelyi tanácsot 2018. október 25-én, csütörtökön 14 órára, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem
tér 3. szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, a következő

napirenddel:
1. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018-as költségvetésének kiegészítéséről.  
2. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási-területi egység 2018 harmadik negyedévére vonatkozó

költségvetés-végrehajtási elszámolásának jóváhagyásáról.  
3. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – városrendezési szabá-

lyozás meghatározása autómosó építéséhez”, Hídvég utca 12. szám, a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint,
tulajdonos-haszonélvező: SC FRESHECO WASH SRL-D.  

4. Határozattervezet a városrendezési dokumentáció elfogadásáról „Térségi városrendezési terv (PUZ) – telek belterületté nyil-
vánítása, telek felparcellázása és szabályozások meghatározása családi lakások építéséhez”, Unomájszőlő utca szám nélkül,
a helyi vonatkozású városrendezési szabályozás szerint. Haszonélvező: Kósa László és Kósa Anikó.

5. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról.  
6. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. október 26-31. között a törökországi Kusa-

dasiba utazó küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről. 
7. Határozattervezet a Marosvásárhelyen fiatalok számára bérbeadandó ANL-s lakásokra benyújtott igényléseket elemző és

elbíráló szociális szakbizottság tagjaira vonatkozó szak szerinti struktúra jóváhagyásáról. 
8. Határozattervezet bizonyos marosvásárhelyi egyházközségek pénzbeli támogatásának jóváhagyásáról a 2018-as évre, a 2001.

évi 82-es kormányrendelet és a 2002. évi 1470-es kormányhatározat alapján. 
9. Határozattervezet a város tulajdonában levő, nem lakás rendeltetésű helyiségek odaítélési feltételeinek jóváhagyásáról. 
10. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház támogatásának jóváhagyásáról a Centenar Româno-Basarabean

(Román-besszarábiai centenárium) elnevezésű projekt megvalósítása érdekében. 
11. Határozattervezet kutatási projektverseny szervezéséről Marosvásárhely versenyképességének ösztönzése és kutatási-inno-

vációs kapacitásának növelése érdekében. 
12. Határozattervezet a 2018.08.30-ai 247-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely  a Forradalom

utca 51. szám alatti 945 négyzetméteres telek 2114/285390 (a III. lakrészhez tartozó rész) részének tulajdonviszonya megállapí-
tásáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett.

13. Határozattervezet a 2018.07.26-i 210-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének módosításáról, amely  a Jeddi út 4.
szám alatti 3429 négyzetméteres telek 609/3258 részének tulajdonviszonya megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú
város magántulajdonába telekeléséről rendelkezett.

14. Határozattervezet a Tudor Vladimirescu utca 137. szám alatti 780 négyzetméteres telek 3/32 és 3/32 részének tulajdonviszonya
megállapításáról és Marosvásárhely megyei jogú város magántulajdonába telekeléséről.   

15. Határozattervezet a kultúrpalotai taxiállomás megszüntetéséről és buszmegálló létrehozásáról rendszeres járatok számára a
Marosvásárhelyi Nemzetközi Repülőtérre. 

16. Határozattervezet a részvényesek közgyűlése (A.G.A.) képviselőjének, Bakos Leventének a megbízásáról, hogy hagyja jóvá
az Aquaserv Rt. 2018.11.05-i részvényesi közgyűlésének rendkívüli ülésén napirenden szereplő dokumentumokat. 

17. Határozattervezet a hőszigetelési díj bevezetéséről három évre a Hadsereg tér 30. szám alatti és Kovászna sétány 12. szám
alatti hőszigetelt tömbházak lakástulajdonosai számára. 

18. Határozattervezet a 2006.06.29-i 227-es számú helyi tanácsi határozat 1-es cikkelyének frissítéséről és 3-as cikkelyének mó-
dosításáról, amely az ANL-programban a Máramaros utcában és a Havasalföld utcában épített lakásokhoz tartozó telkek
jogi besorolásának szabályozásáról rendelkezett. 

19. Határozattervezet bizonyos, nem lakás rendeltetésű helyiségek bérleti szerződésének megújításáról, valamint egy város tu-
lajdonában levő helyiség kiutalásáról. 

20. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Megvalósíthatósági tanulmány kereskedelmi helyiség kiala-
kítására” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

21. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szabadság utca felújítása a Cuza Vodă utca és az Újgát
utca közötti szakaszon” elnevezésű beruházásra vonatkozóan. 

22. Határozattervezet a műszaki-pénzügyi mutatók elfogadásáról a „Szivattyútelep a Serafim Duicu utcában és a háztartási
szennyvízhálózat szakvéleményezése” elnevezésű beruházásra vonatkozóan.

23. Határozattervezet a marosvásárhelyi Piacigazgatóság (SC Administrator Imobile si Pieţe SRL) bevételi és kiadási költség-
vetésének kiegészítéséről a 2018-as évre.

24. Határozattervezet a marosvásárhelyi Locativ Rt. bevételi és kiadási költségvetésének kiegészítéséről a 2018-as évre. 
25. Határozattervezet a 2016. október 27-i 74-es számú helyi tanácsi határozat módosításáról, az elnevezések jóváhagyási és

változtatási szakbizottsága  módosításáról. 
26. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező 420,45 négyzetméteres (köz)terület közvetlen ha-

szonbérbe adásáról a Narida Kft.-nek. 
27. Határozattervezet a román állam tulajdonát képező 120 négyzetméteres terület közvetlen haszonbérbe adásáról a Palas

Com Kft.-nek. 
28. Határozattervezet a Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonát képező  419,15 négyzetméteres (köz)terület közvetlen ha-

szonbérbe adásáról a Narida Kft.-nek. 
29. Határozattervezet a marosvásárhelyi Locativ Rt. nyilvános belső ellenőrzési tevékenységének biztosításáról a hierarchikusan

felsőbb szintű intézmény nyilvános belső ellenőrzési struktúráján keresztül. 
30. Határozattervezet a marosvásárhelyi Maroshévíz/Topliţa utca elnevezésének megváltoztatásáról strada Martin Luther utcára. 
31. Határozattervezet a 2017. június 29-i 209-es számú helyi tanácsi határozat által frissített, a fiatalok nonprofit tevékenységére

vonatkozó, Marosvásárhely támogatja a fiatalokat elnevezésű, a város helyi költségvetéséből nyújtott vissza nem térítendő
támogatást illető program módosításáról és kiegészítéséről. 

32. Határozattervezet Marosvásárhely megyei jogú város és vállalkozások/intézmények közötti együttműködési megállapodás
jóváhagyásáról a Fogadj örökbe zöldövezetet! elnevezésű projekt kivitelezéséhez. 

33. Határozattervezet az esővízadó megszüntetéséről Marosvásárhelyen.
34. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi általános iskolák számára. 
35. Határozattervezet taneszközök beszerzéséről a marosvásárhelyi középiskolák számára. 
36. Határozattervezet 276 négyzetméteres marosvásárhelyi telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába a

Fusion Construct Kft-től.
37. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Gyümölcsfa utca 2. szám alatt található 9 négyzetméteres telek átadásáról Ma-

rosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Burdulea Ovidiu Gheorghétól és Burdulea Cecilia Mariától.
38. Határozattervezet a Marosvásárhelyen, a Vasile Săbădeanu u. 34. szám alatt található 43 négyzetméteres telek átadásáról

Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Iszlai Bélától és feleségétől, Iszlai Ilonától. 
39. Határozattervezet egy 85 négyzetméteres telek átadásáról Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonába Farkas Carol 

Luciantól és Páll Erikától.
40. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 133529-es számmal

azonosított 11.567 négyzetméteres, Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek.   
41. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126757-es számmal

azonosított 6064 négyzetméteres, Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek.  
42. Határozattervezet arról, hogy ideiglenesen Marosvásárhely köztulajdonába kerüljön a telekkönyvben a 126756-os számmal

azonosított 6064 négyzetméteres, Marosvásárhelyen, a Raktár utca szám nélküli részen található telek. 
43. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal és helyi tanács 2018. november 8-12. között Budapestre utazó

küldöttsége járandóságának a helyi költségvetésből devizában történő kifizetéséről.
44. Határozattervezet a román állam tulajdonát képező 3,23 négyzetméteres telek közvetlen haszonbérbe adásáról a Transilvania

Bank javára. 
45. Határozattervezet a 2018.05.30-i 138-as számú helyi tanácsi határozat módosításáról, amellyel a 30 Decembrie/December

30. utca elnevezését Regele Mihaira (Mihály király) változtatták.  
46. Határozattervezet a marosvásárhelyi helyi tanács ülésvezetőjének megválasztásáról a 2018. november – 2019. január időszakra. 

Dr. Dorin Florea polgármester
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OKTÓBERRE

A Marosvásárhelyi 
Transilvania Repülőtér Öv. 

versenytárgyalást szervez
a következők működtetésére:

• kávéautomaták – november 1., 10 óra
• hidegital- és ételautomaták – november 2., 10 óra
• közétkeztetés – november 5., 10 óra
• reklámfelületek – november 6., 10 óra
A tenderfüzet és a szerződéstervezet a reptéren vehető át,  vagy

e-mailen kérhető: office@transylvaniaairport.ro, október 18-ától.
Az ajánlatok benyújtásának határideje:

• kávéautomaták – október 31., 16 óra
• hidegital- és ételautomaták – november 1., 16 óra
• közétkeztetés – november 1., 16 óra
• reklámfelületek – november 5., 16 óra
Bővebb felvilágosítás a 0265/328-888, 0749-014-465 telefonszá-

mokon, kapcsolattartó Câmpean Mărioara. 

Víznyomáscsökkenés Szászrégenben
Az AQUASERV RT. szászrégeni kirendeltsége értesíti a fogyasztókat, hogy az ivóvíz-

tartályokon végzendő mosási-tisztítási munkálatok miatti október 22-én 8–20 óra között
(hozzávetőleges időpont) lehetséges, hogy víznyomáscsökkenést észlelnek Szászrégenben,

a következő utcákban: 
• Mihai Viteazu 2–134. és 1–51. szám, Horea, Orizontului, Galamb, Domb, Coşbuc, Grigorescu, Tölgy,

Kórház, Todea kardinális, Erdő, Szarvas, Eminescu, Ibolya, Creangă, Pandúrok 1–38. szám, Dózsa György,
Rozmaring, Ősz, Szentjánosbogár, Pietroasei, Pădurii, Păşunii, Vânătorilor, Vasile Niculescu, Ioan Maloş,
Dedrád, Plugarilor, Măcieşului, Farkas, Kemény János, Görbe, Petru Maior tér, Terasz, Köztársaság, Só
utca 2–14. szám, Mihai Viteazu negyed, Rodnei negyed, Călăraşilor és Iskola utca. 

Október 25-én 22 és 26-án hajnali 4 óra között higienizálási-mosási munkálatok zajlanak ezekben
az utcákban. 

Felhívjuk a fogyasztók figyelmét, hogy a munkálatok befejeztével a rendszerben a víz elszíneződhet
és lerakódásokat tartalmazhat, a kitisztulásáig csupán háztartási célokra alkalmas.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.
Az Aquaserv Rt. szászrégeni kirendeltsége

MAROS MEGYEI TANÁCS
ELNÖK

2018. október 18-án kelt
478. számú rendelet

a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének összehívásáról 
2018. október 24-én 13.00 órára 

A Maros Megyei Tanács elnöke,
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra
vonatkozó 215/2001. sz. törvény 94. cikkelyének (1), (3), (5), (7), (8) bekezdése
és a 106. cikkely (1) bekezdése előírásainak alapján,

elrendeli:
a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. október 24-én
13.00 órára, a közigazgatási palota nagytermébe, a következő 

napirenddel:
1. Határozattervezet  Maros megye 2018. évi általános költségvetésének a kiiga-
zításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
2. Határozattervezet a Marosvásárhelyi Transilvania Repülőtér ÖÜV. 2018. évi be-
vételi és kiadási költségvetésének a kiigazításáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
3. Határozattervezet Maros megye 2018. szeptember 30-i konszolidált általános
költségvetésének a végrehajtására vonatkozó jelentés jóváhagyásáról.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
4. Határozattervezet az utólag módosított és kiegészített, 42/2001. sz. Maros me-
gyei tanácsi határozat mellékletének a kiegészítéséről, amely a Maros megye köz-
tulajdonáról készült leltár átvételére vonatkozik.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
5. Határozattervezet a mezőgazdasági termékek 2019-es évre szóló átlagárainak
megállapításáról, a természetben megállapított haszonbérek lejben történő fel-
becsülése érdekében.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 23/15.02.2018. sz. határozata 1. és
2. mellékletének a módosításáról, amelyek a Maros Megyei Tanácsnak egyes me-
gyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitele-
zésében és finanszírozásában való részvételére vonatkoznak.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
7. Határozattervezet a Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer
(Maros megyei SMIDS) 1-7. övezeteiben a köztisztasági szolgáltatások részét ké-
pező települési hulladék gyűjtésére és szállítására, valamint az ehhez kapcsolódó
egyéb tevékenységek delegálására vonatkozó dokumentáció véleményezéséről.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
8. Határozattervezet a „Könnyű útburkolat a 151B jelzésű megyei úton, Bonyha
– Kund – Szeben megye határa, 29+072-30+922 km, Maros megye” elnevezésű be-
ruházás műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan, amit a
Maros Megyei Tanács a 28/16.03.2017. sz. határozattal hagyott jóvá. A tervezet
egyes műszaki-gazdasági dokumentumok és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági
mutatók jóváhagyására/időszerűsítésére vonatkozik, valamint arra, hogy a beru-
házás azon kiadási tételeit, amelyeket a Helyi fejlesztések országos program ke-
retében nem finanszíroznak az állami költségvetésből, azokat a helyi
költségvetésből fogják fizetni.
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
9. Határozattervezet az „Útpadkák és árkok kiépítése a 135-ös megyei úton Ma-
rosvásárhely – Nyárádszereda – Sóvárad – Hargita megye határa, 1+900-10+350
km” elnevezésű beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-
gazdasági mutatóknak a jóváhagyásáról. 
Indítványozó: Ovidiu Dancu, a Maros Megyei Tanács alelnöke
10. Határozattervezet egy olyan útvonalengedély odaítéléséről, amely szerepel
a 2014–2019-es időszak menetrend szerinti közszállítási járatainak a programjá-
ban, de amelyről a korábbi szolgáltató lemondott.
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
11. Határozattervezet a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-
szállítási szolgáltatásokhoz szükséges útvonalengedélyek odaítéléséről. 
Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke
12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

Péter Ferenc Törvényességét véleményezte
ELNÖK Paul Cosma JEGYZŐ

AZ ELITE DISPLACEMENT KFT. felvételt hirdet NÉMETOR-
SZÁGI MUNKÁRA, IDŐSEK ÁPOLÁSÁRA, FELÜGYELE-
TÉRE. Amit biztosítunk: versenyképes fizetés, ingyenes oda-vissza
utazás, egészségügyi biztosítás,  munkaszerződés,  dupla bérezés az
ünnepnapokra, teljes körű ügyintézés a munkaviszony idejére. A havi
bérből a cég nem von le semmiféle jutalékot. Jelentkezéseket az
alábbi telefonszámon várunk:  0757-183-185. (62778-I)
ALKALMAZUNK BÁROSNŐT az Unirii negyedben. Tel. 0745-
229-221. (10944-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


