
Csütörtökön délután megbeszélésre hívta a Maros Megyei Ta-
nács a szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek kép-
viselőit. Amint arról több alkalommal is beszámoltunk,
számos nemkormányzati szervezet került abba a helyzetbe,
hogy nem tudja tovább biztosítani a szolgáltatásokat az ele-
sett rétegeknek, ugyanis január óta semmiféle támogatást
nem kaptak a megyei önkormányzattól. 

Miután a csőd szélére jutott nemkormányzati szervezetek hétfőn sajtó-
tájékoztatón ismertették a kialakult helyzetet, hogy a január óta kiesett fi-
nanszírozás hiányában ellátottak ezrei, idősek, fogyatékkal élő gyerekek,
agyvérzés nyomán lebénult emberek maradhatnak ellátás nélkül, illetve
azt is nehezményezték, hogy a megyei önkormányzat és a gyermekvé-
delmi igazgatóság nem kommunikál velük, csütörtökön délután megbe-
szélésre hívták az érintett nemkormányzati szervezeteket. 

A találkozót követően Ludescher László, a Caritas ágazati igazgatója
lapunknak elmondta, vegyes eredményekkel zárult a találkozó. 

Protestánsok 
vallásolimpiája 
Nagyenyeden
A helyszín a Bethlen Gábor nevét vi-
selő, szépen felújított 400 éves refor-
mátus kollégium volt, amely fontos
szerepet töltött be a reformáció törté-
netében. A vetélkedőn a protestáns
egyházakat képviselő református,
evangélikus és unitárius diákok vettek
részt. 

____________2.
Marx József 
25 éve távozott
Iskolateremtő fotóművész – ezzel a
minősítéssel ajándékozták meg hívei,
tanítványai Marosvásárhelyen, Erdély-
ben – Romániában, ahol kiállítások
százain vett részt aktivitásának fél év-
századnyi szakaszában. A művészba-
rát közösség hálás és nagylelkű. Marx
József 103 éve született, 25 éve távo-
zott. Emlékét a nevét viselő fotóklu-
bokban tevékenykedő, időközben
mesterekké izmosodó tanítványok és
azok újabb tanítványai ápolják. 

____________3.
Ariadnae XXI. –
hagyományőrzés
újító szellemben
A kurátor, Nagy Dalma és segítőtársai
szabta laza, képlékeny keretben sza-
badon szárnyalhat az alkotói fantázia,
korlátlanul érvényesülhet a tudás, és a
legkülönbözőbb témák, technikák,
anyagok, eljárások kiválasztása, alkal-
mazása tekintetében sem merülhet fel
semmilyen akadály.
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SZÖVEG NÉLKÜL

Találkozott a megye vezetősége a szociális szolgáltatókkal 

Nem oldódtak meg 
a finanszírozási gondok 



A megyei önkormányzat csütörtöki soros ülésén
jóváhagyták a Maros Megyei Tanács 2017-es
évre szóló gazdasági és szociális cselekvési ter-
vét. Ez egy irányadó dokumentum, a gyakorlatba
ültetését folyamatosan követik és megvalósulá-
sát utólagosan kiértékelik.

A cselekvési terv azokat a tevékenységeket összesíti,
amelyeket a megyei tanács szakosztályai, illetve az alá-
rendelt intézmények szeretnének megvalósítani az év
során. A dokumentumnak tíz alfejezete van: a Maros Me-
gyei Tanács és az alárendelt intézmények beruházási terve,
a közpénzekből finanszírozott útügyi munkálatok terve, a
helyi közigazgatási egységek informatizálására vonatkozó
program, a külügyi együttműködések terve, a megye
2017-es évre szóló, vissza nem térítendő támogatásainak
programja kulturális, egyházi, sport és szociális ágazatban,
Maros megye turisztikai fejlesztési terve, európai uniós

alapokkal kapcsolatos tájékoztatási terv, a Maros Megyei
Tanács kommunikációs terve, a Maros Megyei Szociális
és Gyermekvédelmi Igazgatóság éves programja és a me-
gyei tanácsnak alárendelt intézmények éves kulturális te-
vékenységi terve. 

A 215/2001-es helyi közigazgatási törvény rendelkezé-
sei alapján a közintézmények kötelesek stratégiákat, elő-
rejelzéseket és programokat kidolgozni a megye gazdasági
és szociális fejlesztésére. Ezek a dokumentumok több
szempontból is fontosak, egyrészt azért, hogy előre látható
és tervezett módon lehessen fejleszteni a megyét, másrészt
pedig azért, hogy európai uniós alapokra pályázhassanak
és hatékonyan lehessen felhasználni ezeket az alapokat. A
megyei tanács 2017-es gazdasági és szociális cselekvési
terve letölthető az önkormányzat honlapjáról. (A 7-es ha-
tározattervezethez csatolt melléklet anyaga 102 oldal) –
közölte a tanács sajtóirodája. (m.s.)

A pozitívum az, hogy végre elindult
egy strukturált kommunikáció a felek
között, jelen volt közel húsz civil szer-
vezet, a megye vezetősége, illetve par-
lamenti képviselő is, és a feszült
helyzet ellenére higgadt hangnemben
le tudtak ülni beszélgetni. 

– Azt érezzük, hogy van egy valós
szándék a megyei önkormányzat ré-
széről a probléma orvoslására. Né-
hány reménykeltő kijelentés is
elhangzott, például, hogy minél előbb
szeretnék meghirdetni a 2005. évi
350-es törvény alapján a pályázati ki-
írásokat, illetve egy-két héten belül
befejeződik a feladatfüzetek kidolgo-
zása, ami alapján szerződéseket lehet
majd kötni az egyes szolgáltatókkal.
Ez utóbbi lehetőséggel viszont sem
mi, sem pedig az érintett nemkor-
mányzati szervezetek egy része nem
élhet. Szóba került ugyanakkor, hogy
konkrét törvényi javaslatokat kellene
megfogalmazni, hogy hosszú távon
orvosolni lehessen a problémákat. 

Sajnos több, számunkra kedvezőt-
len információ is elhangzott. Például
az, hogy továbbra is több olyan szol-
gáltatás lesz, amelyek kimaradnak a
finanszírozásból, például az otthoni
beteggondozás, amit a Caritas is
végez, illetve a nappali foglalkozta-
tókban nyújtott szolgáltatások a hátrá-
nyos helyzetű gyerekeknek, valamint
a fogyatékkal élő gyerekeknek szóló
rehabilitáció. Jelenleg a megyei ön-
kormányzat álláspontja, hogy ezek
nem tartoznak az ő hatáskörükbe,
ezért nem tudják finanszírozni. Mi azt
hoztuk fel, hogy Fehér megyében az
otthoni gondozást és nappali foglal-
koztatást biztosító szolgáltatókat köz-
vetlenül finanszírozza a Fehér Megyei
Tanács. Jogászok kellene megtalálják
az utat, hogy a jó szándék nálunk is
valósággá válhasson. 

Minden jel arra utal, hogy a január-
április közötti időszakban elköltött
pénzt egyes szolgáltatók nem fogják
visszakapni, holott a tartalékainkat
éltük fel, ebből biztosítottuk a szolgál-
tatást az év első négy hónapjában. Saj-
nos ebben a helyzetben májustól a
Caritas normacsökkentéseket kell esz-
közöljön, elsődlegesen azt szeretnénk,
hogy félnormával lássák el az érintett
munkatársak a tevékenységüket. Van-
nak helyi önkormányzatok, ahol a hi-
ányzó részt átvállalták, viszont

kevesen tudják ezt megengedni ma-
guknak – számolt be a kialakult hely-
zet következményeiről Ludescher
László.

Kérdésünkre, hogy az elkövetkező
időszakra nézve hangzott-e el bármi-
féle biztató kijelentés a finanszírozás
kapcsán, az igazgató kifejtette, a me-
gyei önkormányzat illetékesei aján-
lották a szervezeteknek, hogy
pályázzanak a 350-es törvény alapján
lehívható összegekre, viszont ezen a
vonalon a rendelkezésre álló keret-
összeg 600 ezer lej, ami csekély
ahhoz viszonyítva, amit a szerződés-
kötéstől elesett alapítványok, egyesü-
letek eddig kaptak. Például ezen a
vonalon tavaly a rendelkezésre álló
400 ezer lejre több mint húsz szerve-
zet nyújtott be pályázatot. – Abban bí-
zunk, hogy az év második felében
talán újra lesz kiírás, és növelik ezt az
alapot – tette hozzá a Caritas ágazati
igazgatója. 
A megye csak a hatáskörébe tartozó
szolgáltatásokat finanszírozza

A Maros Megyei Tanács sajtóiro-
dája által lapunkhoz eljuttatott közle-
ményben hangsúlyozzák, hogy
mostantól rendszeresen sor kerül majd
megbeszélésekre a civil szervezetek,
a megyei tanács és a szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatóság között, vala-
mint biztosítanak mindenkit arról,
hogy a megyei tanács számára fontos
a szociális problémák megoldása és
minden törvényes kötelezettségüknek
eleget tesznek.

A csütörtöki találkozón a megyei
tanácsot Péter Ferenc elnök, Ale-
xandru Cîmpeanu alelnök és Paul
Cosma jegyző képviselte. A megbe-
szélésen részt vett Csép Éva-Andrea
parlamenti képviselő is, a képviselő-
ház munkaügyi és szociális bizottsá-
gának titkára, aki azért jött el, hogy a
szociális szférára vonatkozó esetleges
törvénymódosító javaslatokat eljut-
tassa a törvényhozó testülethez.

– A civil szervezetek képviselőit tá-
jékoztattuk arról, hogy milyen kom-
petenciája van a megyei tanácsnak a
szociális szolgáltatások terén. Fontos,
hogy a lakosság is tudjon róla, hogy a
Maros Megyei Tanács a Maros Me-
gyei Szociális és Gyermekvédelmi
Igazgatóságon keresztül biztosítja
azokat a szociális szolgáltatásokat,
amelyeket a törvény a megyei tanács

hatáskörébe rendel. A megyei önkor-
mányzat ugyanis nem felelős minden
helyi probléma megoldásáért, és csak
azokat a szolgáltatásokat finanszíroz-
hatja, amelyek a törvény szerint is a
hatáskörébe tartoznak.

A megyei tanácsnak két eszköz áll
rendelkezésére, hogy kezelje a szoci-
ális problémákat, illetve hogy támo-
gassa azokat a szervezeteket,
amelyek szociális tevékenységeket
folytatnak. 

Az egyik lehetőség, hogy szerző-
dést köt a szociális szolgáltatások biz-
tosítására az adott területen akkreditált
szervezetekkel. Ezt csak azoknak a
szolgáltatásoknak az esetében teheti
meg, amelyeket a törvény a megyei
tanács hatáskörébe utal. 

A másik lehetőség, hogy pályázati
rendszerben vissza nem térítendő tá-
mogatást nyújt a szociális szférában
tevékenykedő civil szervezeteknek
különböző programok megvalósítá-
sára és ezáltal a helyi közösségi igé-
nyekre is megpróbál válaszolni.

– Szeretnénk minél rövidebb időn
belül megoldani a szociális szolgálta-
tásokkal kapcsolatos aktuális problé-
mákat. Maros megyében a civil
szervezetek nagyon széles körű és
színvonalas szolgáltatásokat nyújta-
nak a rászorulóknak, és én köszönöm
ezeknek a szervezeteknek, hogy fel-
vállalták a közösség szociális problé-
máinak megoldását. Mi is azt
szeretnénk, hogy ezek a szervezetek
folytathassák a tevékenységüket, de
csak a törvényes keretek között tud-
juk támogatni őket. A tanács szintjén
minden lépést megtettünk, hogy biz-
tosítsuk ezeket a szolgáltatásokat, és
hamarosan véglegesítjük a szerző-
déskötések elindításához szükséges
dokumentációt – nyilatkozta Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács el-
nöke. 

„A civil szervezeteknek szóló visz-
sza nem térítendő támogatások eseté-
ben a szociális programok keretét idén
50 százalékkal növeltük, hogy na-
gyobb támogatást nyújthassunk a civil
szférának. Ez a keret jelenleg 600 ezer
lej. A szerződhető szociális szolgálta-
tások esetében pedig egy egyszerűsí-
tett közbeszerzési eljárást készítettünk
elő, ezekre a szolgáltatásokra 3,4 mil-
lió lejt különítettünk el a költség-
vetésünkből” – áll a megyei önkor-
mányzat közleményében.

Nem oldódtak meg 
a finanszírozási gondok 

Ma PÉTER, 
holnap KATALIN, KITTI
napja. 
KATALIN: egyiptomi eredetű,
görög és német közvetítéssel ér-
kezett hozzánk. Jelentése: ko-
rona. Kitti a név angol becézése.

29., szombat
A Nap kel 

6 óra 11 perckor, 
lenyugszik 

20 óra 28 perckor. 
Az év 119. napja, 
hátravan 246 nap.
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Változó idő
Hőmérséklet:

max. 21 0C
min. 8 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

Mikrobiológiai 
és aneszteziológiai 

előadások 
A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképző Egyesület

május 2–4. közötti tudományos ülésszakán orvosi mikrobioló-
giai és immunitástani, valamint aneszteziológiai és intenzív te-
rápiás előadások hangzanak el. Ezúttal is a Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának oktatói
tartják a továbbképzést. 

Dr. Kerényi Mónika egyetemi docens kedden 16-18 óra között
a mikroorganizmusokról, szerdán ugyanabban az időpontban a
probiotikumokról és bakteriális ételmérgezésekről, csütörtökön
szintén 16 órától az ételfertőzésekről, az élelmiszerek mikrobi-
ológiai vizsgálatáról tart előadást. 

Dr. Bátai István, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás In-
tézet egyetemi docense mindhárom nap 18-20 óra között a műtét
előtti aneszteziológiai ellátásról és a monitorozásról, az inhalá-
ciós anesztéziáról és a szakspecifikus, valamint a sürgősségi mű-
tétek aneszteziológiájáról értekezik. 

Helyszín a marosvásárhelyi Deus Providebit Tanulmányi Ház. 
A 15 kreditpontos előadásokon a részvétel díjmentes.

Elfogadták a megye gazdasági 
és szociális cselekvési tervét

Protestánsok vallásolimpiája
Nagyenyeden 

Erdély 13 megyéjéből 112 diák vett részt a  protestáns feleke-
zetek I. országos tantárgyversenyén, amelyet április 24. és 26.
között Nagyenyeden tartottak. A helyszín a Bethlen Gábor nevét
viselő, szépen felújított 400 éves református kollégium volt,
amely fontos szerepet töltött be a reformáció történetében. A ve-
télkedőn a protestáns egyházakat képviselő református, evangé-
likus és unitárius diákok vettek részt. A vallásolimpiát az
Oktatási Minisztérium, a Fehér Megyei Tanfelügyelőség és a
Nagyenyedi Református Kollégium szervezte. Az ünnepi meg-
nyitót április 24-én, hétfőn, a versenyt kedden, a díjkiosztó zá-
róünnepséget szerdán tartották. A verseny után a résztvevők
Torockóra kirándultak. Szerdán a díjkiosztó ünnepségen Mit
jegyeztél meg az ittléted alatt? témával tudásbörzét szerveztek.

A Maros megyei diákok két első, két második és egy harmadik
díjjal tértek haza.

Első díjat nyert Keresztély Noémi, a Dacia Általános Iskola és
Rusu Antónia, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum tanulója. Máso-
dik helyen végzett Birizdó Szabolcs Mihály, a Marosvásárhelyi
Református Kollégium és Székely Anna Flóra, a Romulus Guga
Általános Iskola tanulója, Simon Dorottya, a Marosvásárhelyi
Református Kollégium diákja korosztályában a harmadik lett.

Hirdetési irodánk nyitvatartási 
programja

• április 29., szombat, 
április 30., vasárnap, május 1., hétfő: ZÁRVA

• május 2., kedd: 
8–16 óra 

Következő lapszámunk május 3-án, szerdán 
jelenik meg. 

Érdeklődni a 0742-828-647-es
telefonszámon. 



Iskolateremtő fotóművész – ezzel a minősítéssel aján-
dékozták meg hívei, tanítványai Marosvásárhelyen, Er-
délyben – Romániában, ahol kiállítások százain vett
részt aktivitásának fél évszázadnyi szakaszában. A mű-
vészbarát közösség hálás és nagylelkű. Marx József 103
éve született, 25 éve távozott. Emlékét a nevét viselő
fotóklubokban tevékenykedő, időközben mesterekké
izmosodó tanítványok és azok újabb tanítványai ápol-
ják. 

Közel harminc évig dolgoztunk egymás mellett a képes lap szer-
kesztőségének kiutalt dohos pincében, a korszerűtlen technikával
ellátott fotólaboratóriumban. Volt rá időnk, hogy kölcsönösen be-
számoljunk fotográfusi élményeinkről. De csak ritkán éltünk ezzel
a lehetőséggel. Marx Jóska nem fukarkodott az idejével, ha bár-
milyen technikai kérdéssel zaklattam – és tettem ezt gyakran, mert
mindvégig ügyetlenül laboráltam. Ennél azonban izgalmasabb, to-
vábbi életpályámra nézve meghatározó jelentőségű volt, amikor
kéretlenül is kifürkészte egy-egy érdekesebbnek ígérkező felvé-
telből a kiemelésre (kinagyításra) érdemes részletet. Akár a többi,
soktucatnyi marosvásárhelyi fiatal fotóst, engem is ő biztatott: már
az expozíció, a képalkotást megelőző pillanatokban (órákban, na-
pokban) azzal az igénnyel vegyük kézbe a kamerát, hogy a szüle-
tendő fotográfia kiállításon tolmácsolja majd szerzője érzelmeit,
gondolatait. Kollégái, tanítványai bemutatásra alkalmasnak ítélt
képeinek jobban örvendett, mint a sajátjainak. Utóbbiakról nagy-
jából tudta, hol és hogyan fogják fogadni, de az első sikereit meg-
élő tanítvány örömében fele-fele arányban osztozott. 

Nem szóltam még a Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség kü-
lönböző (AFIAP, EFIAP, HON. EFIAP) címeinek odaítéléséről.
Elsőként kapta meg a rangos kitüntetéseket. Követték évek múltán
legjobb tanítványai.

A múlt század hetvenes, nyolcvanas éveiben a Kriterion Kiadó
távlati terveiben szerepelt az erdélyi fotográfia történetét, ennek
keretében kiemelkedő alkotóit is bemutató monográfiasorozat ki-
adása. A bevezető tanulmányokat tartalmazó két kötet (Orbán Ba-
lázs: Székelyföld képekben; Teleki Samu Afrikában)
megjelentetése nyomán további három szerkesztéséről tárgyaltunk:
Százéves fotóriport Erdélyről; Józsa Béla betiltott szociofotó-ki-
állítása; Marx József-monográfia. Botár Emma, a Kriterion szer-
kesztője külön levélben jelezte: elgondolásuk szerint a Marx
Józsefet bemutató kötet lehetne az első. Párhuzamosan foglalkoz-
tam a jelzett témákhoz kapcsolódó anyag gyűjtésével. Tapasztal-
nom kellett, hogy a hozzánk olyan közel álló Jóska bácsiról is oly
keveset tudunk. Nem az ő hibája, hogy gazdag tapasztalatait, fo-
tográfusként megélt történeteit már korábban nem rögzítette írás-
ban, vagy legalább mélyinterjúk formájában. Működésének idején
Erdélyországban még nem mutatkozott érdeklődés a fotóművészek
emlékezései iránt, ami például Budapesten már napirenden szere-
pelt.

Remekbe sikerült felvétele a két világháború közti húsz esz-
tendő erdélyi irodalmi életének nagy játékosait, Kós Károlyt és
Kemény Jánost örökíti meg ritka találkozásuk perceiben. Miről
beszélgettek a Varjú-, illetve a vécsi vár irodalomalkotó és -szer-
vező tulajdonosai? Szóba került a fotográfia és a műemlékvéde-
lem, vagy az írótalálkozók és a fényképészek együttműködése?
Harminc évig fotózta az erdélyi magyar színházak bemutatóit, 

Gyarmathy János bronzvilága a dévai Forma galériában Fotó: Dorel Cozma

Marx József 25 éve távozott

(Folytatás a 6. oldalon)

(Folytatás a 4. oldalon)
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Erdélyi Lajos

Kuti Csongor

A szobafestő álma 
A szobafestő a vödörhöz lépett 
fura árnyalatai vegyültek benne a kéknek 
tóval tenger, Tirrénnel Jón, balsorssal végzet, 
s mert szomorú volt, mártott 
majd jól odakent pemzlijével az égnek. 

Egy felhőről még csöpögött épp 
– én újságpapírt teregettem a 
Vörösmarty térre – nevetve jöttél, 
hajadban kék, gyöngyszemnyi 
pacák füzére fénylett.

Egy szabadkozó költő
délutánja 

„Nem vagyok költő: én tévedésből vagyok itt. Írok
egy-egy verset, néha publikálják. Néha nem. Írom ma-
gamat, menekülvén a »kívül-belül leselkedő halál
elől«…” Kedei Zoltán festőművész műterme, a mű-
vész alkotásai méltó „aláfestést” nyújtanak, előkészítik
lelkünket a líra befogadására. Fiatal és fiatalos ven-
dége van a Vár-laknak, Kuti Csongor, aki váltig sza-
badkozik, hogy ő nem költő. S az effajta szabadkozás
tollforgató embernél nem is olyan rossz belépő. Hiszen
a vers, az fura szülemény; ha szülője nem közelít kellő
alázattal hozzája, bevackolja magát valami misztikus
burokba, és onnan nem lehet előcsalogatni, csak ügy-
gyel-bajjal. Ezt a tollforgatók tudják-szenvedik, ezért

Doszlop Lídia

Nosztalgiák
Egyre több helyen gyarapszik a Gyarmathy János művészetét ked-

velők tábora. Múlt csütörtökön Déván nyílt kiállítás a kiváló maros-
vásárhelyi szobrászművész kisplasztikáiból. A Forma elnevezésű főtéri
galériában rendezett egyéni tárlat Nostalgii (Nosztalgiák) címmel
mutat be mintegy hatvan munkát az alkotó régebbi és újabban készült
bronzszobraiból. A megnyitón népes közönség jelenlétében Oliv Mir-
cea művészettörténész méltatta Gyarmathy munkásságát, ismertette

művészete sajátosságait. Kiemelte a legértékesebb művészeti hagyo-
mányokba ágyazódó szobrászata korszerűségét, formavilága eredeti-
ségét, gondolati egységét és mítoszteremtő erejét. A dévai
tárlatlátogatók megismerkedhettek a szobrász groteszkségükben is
míves kisplasztikáival, lírai hangvételű domborműveivel és metafori-
kus tömörségű plakettjeivel is. A kiállításra katalógust is összeállítot-
tak, ez is alapos betekintést nyújt az alkotó eddigi életművébe. 



Bizony, immár ez az évszám állhat a
József Attila-díjas író, újságíró, szer-
kesztő neve mellett. Gálfalvi György
április 28-án töltötte a hetvenötöt. Na
és?! Íróilag ennyire termékeny, mint az
utóbbi pár évben, talán még sosem volt.
Szellemileg ugyanolyan friss, fiatal,
akárcsak hosszú évtizedekkel ezelőtt,
első kötetei megjelenése idején. Hogy
ma már emlékiratokat tesz az olvasók
asztalára? Ez csak természetes, ez a dol-
gok rendje. Van mire emlékeznie! Erről
meggyőződhettek mindazok, akik ol-
vasták, ismerik a tavaly napvilágot látott
Kacagásaink című könyvét. És megbi-
zonyosodhatnak azok is, akik majd fel-
lapozzák a napokban megjelentetett
interjúgyűjteményt. A Beszélgetéseink.
Emlékirat interjúkban elbeszélve a laki-
teleki Antológia Kiadó új kiadványa,
válogatás a Gálfalvi Györggyel folyta-
tott beszélgetésekből. A minap mutatták
be az író jelenlétében Lakiteleken, a
Kölcsey Házban. Szerdán, május 3-án, délután 5 órakor a ma-
rosvásárhelyi közönség is találkozhat a kötet és a születésnapi
összejövetel főszereplőjével. Gálfalvi Györgyöt a Romániai
Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókja és a Látó szépirodalmi fo-
lyóirat nevében a Művészeti Egyetem előcsarnokában Kovács
András Ferenc és Markó Béla köszönti.

Az ünnepelttel az eltelt években a Múzsában is közzétettünk
néhány interjút. Azokból egyik-másik a most bemutatandó
könyvbe is bekerült. Ezen a kerek évfordulón érdemes felidéz-
nünk a tíz esztendővel ezelőtt készült beszélgetésből egy-két
olyan gondolatot, amely Gálfalvi György emberi tartására, alap-
állására is rávilágít.

„– Valamikor, a mi fiatalkorunkban azt mondtuk, hogy nem
értenek meg bennünket az előttünk járók, de majd mi a magunk
során megértjük az utánunk jövő nemzedékeket. Én kíváncsi
ember vagyok, és a kíváncsiságomat máig megőriztem, nagyon
fiatal emberekkel is gyakran elbeszélgetek, igyekszem megis-
merni őket, és nincs olyan érzés bennem, hogy mindaz, amit
csinálnak, üres, céltalan, nem számol a jövővel vagy a mellettük
élőkkel. Nincsenek velük szemben előítéleteim, de kétségtele-
nül másképp viszonyulnak dolgokhoz, más az ízlésviláguk.
Azokban a beszélgetésekben azonban, amelyeket kávéházak-
ban, kocsmákban, a törzshelyeiken, irodalmi köreikben folytat-

nak, azért mindig ott van, hogy szeret-
nének tartalmat adni az életüknek, és
erre feltétlenül lehet alapozni. Viszont
sokkal ingergazdagabb a világuk, több
a kihívás, mint a mi ifjú korunkban. Mi
annak idején napi kétórás adásban néz-
hettük volna Ceauşescut, ma meg mi
van! Nem beszélve a számítógépről, az
internetről, pillanatok alatt a legtávo-
labbi világokkal teremthetnek kap-
csolatot, ami tényleg rendkívül vonzó
lehet. Ilyen szempontból tehát nem
vagyok elkeseredve, inkább azért ag-
gódom miattuk, mert nem vagyok
meggyőződve, hogy másfajta farkas-
törvények között, mint amilyenek a
mi időnkben voltak, valóban megta-
lálják-e a maguk útját, és értelmet
tudnak-e adni az életüknek. És még
valami, amiért féltem őket. Én – hogy
csak a magam nevében beszéljek – sok
tragédiát megértem, de alapjában véve
mégiscsak szerencsés ember vagyok,

hogy megúsztam az életemet, sok ellenséges indulat, gyűlölkö-
dés, veszély vett körül, de elértem a hatvanöt éves kort. Féltem
őket, mert lehet, hogy ők már nem fogják megúszni, tartok
attól, hogy az ösztöneik már nem fogják segíteni őket a túl-
élésben. 

– A megnyilatkozásaidból általában arra következtethetünk,
hogy optimistán pesszimista, illetve pesszimistán optimista
vagy. Nem tartasz attól, hogy ha nyugdíjba mész, és részlegesen
kivonulsz a közéletből, akkor kimaradsz valami fontosból?

– Nem. Ilyen félsz nincs bennem. Ugyanis nagyon jól tudom,
hogy a fontos dolgok nem ott történnek, ahol látszani lehet,
vagy ahol a siker van. Az életben az a fontos, hogy az ember
legyen azonos saját magával. Én erre törekedtem egész életem-
ben. Van is egy parafrázisom Tamási Áron elhíresült mondatá-
ból, elmondtam már nyilvánosság előtt is. Így hangzik: azért
vagyunk a világon, hogy azzá váljunk, akik lehetnénk. Ilyen
szempontból vallom, mindennél fontosabb, hogy az ember azzá
írja magát, aki lehetne. Mert az ember – Márai szavával – nem-
csak teremtmény, hanem csinálmány is. Az lesz belőle, amit
csinál magából.”

Kívánjunk az írónak, hogy íráskedvét hosszasan megőrizve
még sokáig ossza meg gondolatait az olvasóival. Isten éltessen
sokáig, Gyurka! (N.M.K.)

szabadkoznak olykor-olykor. Persze szabad-
kozás ide, szabadkozás oda, versek születnek
a líra iránt érdeklődők és kedvelők örömére.
Kuti Csongor ír, nem rendszerességgel, nincs
napi, havi vagy évi penzuma, „idén még nem
írtam” – mondja, de amint azt Bölöni Domo-
kos, Kányádi Sándor egy sorára utalva meg-
jegyezte: azért megállás nélkül surrog az a
belső magnó.

Született 1975. január 20-án, Marosvásár-
helyen. „Tél volt és hó. Csíkszeredában nőt-
tem fel. Kölyökkoromban kezdtem írni,
tízéves lehettem, amikor egyszer részt vettem
egy irodalmi vetélkedőn: a helyi újságban le-
hozták, átírva egy szakaszt. Akkor abba is
hagytam. Rajzolni szerettem volna, de egyév-
nyi rajztanulás után rájöttem, nem fog menni.
Tanultam zenét, voltam (gyerek)bábszínész.
Egyszer újságot is árultam Székelyudvarhe-

lyen, Csíkszeredában, meg tojást a
piacon. Írni kellett, hogy élhessek.
Aztán összeszedtem magam, és el-
vittem pár verset egy újságnak: le-
hozták, javítás nélkül. Majd a
marosvásárhelyi Múzsában, a
csíkszeredai Székelyföldben, a ko-
lozsvári Helikonban és Korunkban
publikálgattam meglehetős rend-
szertelenséggel. Marosvásárhelyen
egy irodalmi esten fénymásolt ver-
seket dedikáltam. Útközben került
néhány oklevél, melyekkel ember-
számba cseperedtem. 2005-ben je-
lent meg (elektronikus
formátumban) első kötetem, A
norvég hajnal címmel”. Ez a kötet
letölthető a Magyar Elektronikus
Könyvtár (MEK) honlapjáról.

Kuti Csongor „civil foglalko-
zása szerint” alkotmányjogász,
egyetemi adjunktus, munkahelye a
Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem. A 2016-os Törmelékek
könyve válogatás a szerző régebbi
és újabb verseiből. Érzések, gon-
dolatok, indulatok, érzetek, társa-
dalomkritika, mindaz, ami a költőt
foglalkoztatja, amit az élet folya-
mán maga előtt görget, idővel el-

kopik, lemorzsolódik, törmelékei leüleped-
nek lelkében; onnan szedegette össze, fog-
lalta kötetbe és hozta el nekünk. Kisméretű,
csinos kötet, borítója Unipán Helga alkotása,
szerkesztette Jancsik Pál, nyomdai előkészí-
tését a Kriterion Műhely végezte, készült a
csíkszeredai Pro Print nyomdában. Fejezetei:
Olvashatatlan aláírás, Naptár, Átiratok, Szo-
bafestő. Az első fejezetben a gyerekkor, nosz-
talgia: „Az alufólia kupakot letépni/ és
meghúzni úgy, az üvegből,/ direktbe, főtle-
nül,/...a bolt előtt kígyózó sorban:/ kezemben
a napi tejbonok.” (Tej); a szemlélődő és a kri-
tikus, lázadó ember gondolatai: „kell az
utolsó fityingem/ s hitel, hogyha nincs már
ingem/ négyévente, hogy szavazzak/ higy-
gyem azt, amit meghagynak.” (Hazámnak,
rendületlenül) A Naptár a költő éves biorit-
musának „naplója”. Az Átiratok közéleti, „di-
vatos” alapfogalmakra hangolódik, mint a
kamat, az ózonválság, a számítógépes „szak-
ember” – a hacker, vagy a választási propa-
ganda, illetve a tollforgatás mestersége:
Füstöl az alapkamat, Füstöl az ózonlyuk, Füs-
töl a billentyűzet, Füstöl a szavazóurna, Füs-
töl a bővített mondat – mindezeket Bajor
Andor Füstöl az acélkalapács című versparó-
diájából eredeztetve, a mához igazítva. Az
utolsó fejezet „hőse” a Szobafestő, e ciklus-
ban a kort megélő, az azt elszenvedő közem-
ber sorsa villan elő, közérthető, a
„történéseken” messze túlmutató jelentésben.
Apró örömök, vágyak, félrelépések: a közna-
pok „szobafestőinek” élete, akár a mi életünk
is. 

Kit is tart Kuti Csongor példaképének a
versalkotásban, a „rímfaragásban”? Elmon-
dása szerint: Weöres Sándor, Bajor Andor, Pi-
linszky János, József Attila, Kovács András
Ferenc lehetnének a példaképei. 

A versek szatirikus vonulatából Kilyén
Ilka színművésznő előadásában élvezhettünk

néhányat, és maga a szerző is felolvasott, jel-
lemzően a kötetben nem is szereplő Áprilisi
tél címűt, a mobiltelefonjáról. 

Jó volt újra a Vár-lakban lenni. Kuti Cson-
gor pedig írjon, gyakrabban is! 

Az igazi 
szobafestő

Trebitsch rokonság volt
ez már a szemén is látszott
ahogyan bűvölte cigiszünetekben
a hallgatóságot
az elcseszett nemzedéket kinek
apja, nagyapja, déde
legfönnebb egy lágerig, ha jutott
vagy ordas lövészárkok mélye
nyelte el – oly hasztalan halál
mely jelentéktelenné teszi a létet – 
nem is látszik onnan Pest,
a híres kocsmák, Indokína, Páris
de még az óceán sem
az Óperenciális
vagy hogy hívják melyet
oly sokszor szelt át Trebitsch,
a rettenthetetlen...

Kék szegélyt festettek aznap
óceánkéket, mélyet
s az ecsetvonások egy titkos
hullámot kísértek
mely hátán útra kelt
sok sovány, tetves, meggyötört ős
ki bárkán, ki tutajon,
ki egy szál deszkán evezve
boldog, szabad álmok vizén.
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Egy szabadkozó költő délutánja

A szerző dedikál Fotó: Dónáth Nagy György

(Folytatás a 3. oldalról)

Demény Péter 

Portré
Bíró Józsefnek

Ha Napkirály vagy, szakadékhideg
árad belőled, összetart a fagy.
Mindenről döntesz: a minden te vagy,
és hozzád képest semmi Moliere.
Ha Orgon, olyan ostoba barom,
hogy szégyellem az okosságodat.
Úgy sorolod a fontosságokat,
hogy családodnak nincsen irgalom.
Most pedig, lám, te vagy a szörnyű Hitler,
és hadonászol annyi igaz hittel,
hogy iszonyodva ülök: mi van itt?
Holott te vagy csak, kívülben a bent,
a szenvedélyben aki elpihent,
egy színész, aki sejti titkait.

Gálfalvi György 75

Bíró József a Nézd, ki van itt! egyik jelenetében
Fotó: Rab Zoltán



Az Ariadnae XXI. textilművészeti kiállítás szervezői az
egymással gyakran szövetkező Tradíció – keresés – kísérle-
tezés hármasával ajánlottak betájolót a Szalonra benevezni kí-
vánó alkotóknak. A kurátor, Nagy Dalma és segítőtársai szabta
laza, képlékeny keretben szabadon szárnyalhat az alkotói fan-
tázia, korlátlanul érvényesülhet a tudás, és a legkülönbözőbb
témák, technikák, anyagok, eljárások kiválasztása, alkalma-
zása tekintetében sem merülhet fel semmilyen akadály. Ennek
köszönhetően az idén is több mint hatvan textilművész küldte

el munkáit a marosvásárhelyi tárlatra, olyanok is, akik az Ari-
adné nevével fémjelzett előző rendezvényeken nem szerepel-
tek. Az érdeklődés persze nem csak azzal magyarázható, hogy
nincsenek tematikai, műfaji, stiláris vagy egyéb megkötések.
Azzal még inkább, hogy az évek során a Szalon egyre ismer-
tebbé, híresebbé vált az országban, szakmai kihívást és rangot
jelent kiállítóként ennek része lenni, a közönség szavazatai
alapján díjat nyerni, aki tehát teheti, erre az eseményre időzíti
valamelyik fontos műve elkészültét. Ez jótékonyan hat vissza
a tárlatra, emeli színvonalát, és minden alkalommal lehetővé
teszi, hogy olyan kiemelkedő, remek alkotások is közönség elé
kerüljenek, amelyek ámulatba ejtik a nézőket. Így van ezúttal
is. A textilművészet legjobb hagyományait és állandó megúju-
lását képviselő munkák termenként is más-más harmóniát te-
remtve kínálnak szemet, lelket gyönyörködtető látványt, úgy,
hogy a textíliák tónusgazdag csokrából itt is, ott is különleges
egyéni teljesítmények és meglepő stiláris telitalálatok világ-
lanak ki. Ezek az eredeti, egyedi művek megérdemelnék,

hogy külön-külön, részletesen is ismertessük, elemezzük
őket, sajnos erre itt most nincs lehetőség, néhány álta-
lános észrevétel azonban konkretizálhatja a méltatást.
Az például, hogy a kiállításon a kárpit, a faltextil domi-
nál. Ez mindenekelőtt a vásárhelyi textilművészet mar-
káns és igényes reprezentánsainak köszönhető.
Tulajdonképp az Ariadne-mozgalom tömörítette őket
olyan erőteljes, szakmailag és kezdeményezőkészség-
ben példásan működő csapattá, amely vitalitásával és
magas minőségi mércéjével jótékonyan befolyásolja a
megye egész képzőművészeti életét. Tértextillel az idén

adós maradt a Szalon, de
az a néhány, ami van,
magához vonzza a láto-
gatót. Az installációkat,
úgy általában, nem biz-
tos, hogy minden néző
kedveli, de látványuk
nem hagyja közömbösen
őket. Designból, ruha-
kreációkból is lehetne
több, sok viszont a mini-
textil, több, mint más al-
kalmakkor. Főleg a
temesváriak állítottak ki
tömegesen ilyen minia-
tűr munkákat, ötletszi-
porkákat. Többfelé a
világon, elsősorban a
lengyeleknél nagy ezek-
nek a keletje, a honi kö-
zönség még nem érzett
rá e sajátos textilvonulat
ízére. A szalag, ami
egyes textilművészeti
zónákban szintén diva-

tos, nálunk hiányzik. Van viszont néhány zászló a tárla-
ton. Ez is marosvásárhelyi sajátosság.
Textilművésznőink kifinomult ízlése, élénk képzelete,
ötletessége, játékos kedve, szakmai tudása, jelképte-
remtő szépérzéke gyakran fellobog a várra, galériák fa-
laira aggatott zászlókon.

A 21-es nyerő szám, mondja a fáma. Az Ariadnae is
a nyeréshez, győzelemhez szegődött. Nyer a kiállítá-
saival a közönség, művészi élménytára lesz mind gaz-
dagabb. És nyertesek az alkotók, akik nagy
ambícióval, rengeteg munkával és alkotó energiával
élhetik át az értékteremtés elégtételét. „A kárpitművé-
szet a civilizáció tükre” – olvasható egy hírneves múlt
századi esztéta, Phyllis Ackerman nagyra tartott köny-
vének fedőlapján. Az Ariadnae szalonok napjaink szel-
lemét, valóságát tükrözik úgy, hogy vissza és előre is
tekintenek az időben. A kiállításon elődeink, a régi kéz-
művesmesterek fortélyai is tetten érhetők, és a digitális

korszak technológiája is felszínre
tör. Akinek szeme van, látja múlt
és jövő kézfogását a tárlaton, de
több alkotásban a figyelmeztetést
is észlelheti: rajtunk, embereken
múlik, hogy az emberiséggel mi
lesz. Valósággá válik-e a virtuális,
győz a humánum, vagy elpusztul
minden, ami értékes, ami szép, és
a gyűlölet, a borzalom lesz úrrá a
Földön?! Nem kétséges, hogy
Ariadné kiknek a pártján áll.
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Nagy Miklós Kund

Ariadnae XXI. – hagyományőrzés újító szellemben

Hunyadi Mária: Pogány Madonna Elena Ştefănescu, Hegyeli Kátai Klára és Elena Denisa Cârstea textíliái

Zoe Vida Porumb: Ábécéskönyv

Köllő Margit: Nagycsütörök

Csíky Szabó Ágnes: Hangtalan erő



olykor művészeinek magánéleti eseményeit is. Hogyan ren-
dezte át a fénykép követelte formában egyik-másik jelenetet?
Engem, aki a realitásokat is jellemző adomakincs fogyasztója
vagyok, igencsak érdekelne, ténylegesen megtörtént-e ama
szóbeliség útján terjedő történet, miszerint Marx Jóska némi
borravaló ellenében rávette egy tehervonat mozdonyvezető-
jét: állítsa le nyílt pályán egy-két percre a szerelvényt, hogy
az állványra szerelt tüköraknás gépével a különlegesen szép
tájról, a naplementét megelőző fényviszonyok mellett soro-
zatfelvételt készítsen, színszűrők közbeiktatásával. Hétköz-
napi, mosolyra késztető kaland – abban az időben álmatlan
éjszakákat eredményező botrány. Emlékezetem szerint 1962-
ben, talán ’63-ban. Vagy más: az Új Élet hasábjain érzékel-
tetni kell a kollektivizálás, a falu szocialista átszervezésének
diadalát. Címlapon kell ezt megoldani. Polgár Pista kollégám
feladata, hogy kijelölje a közeli Szentanna köztiszteletnek ör-
vendő családját, akit majd Marx József örökít meg a csatla-
kozás aláírásának pillanatában. Megtárgyalták a település
pártalapszervezetének titkárával, az agrármérnökkel, kijelöl-
ték az erre politikailag is megfelelő gazdát. Innét már Marx
vette át az irányítást. Terített asztal köré telepítette a népes
famíliát, ünneplő ruha, népviselet, virágok az asztalon, óvo-
dáskorú dédunoka figyeli, hogyan írja alá a belépési nyilat-
kozatot a család tiszteletre méltó nesztora. A kép megfelel az
elvárásoknak – a gond ott kezdődik, hogy napok múltán ki-
derül: a dédnagytata már szemüveggel sem tud olvasni. A
falu népe röhög, az írja alá a belépési nyilatkozatot, akit vak-
sággal vert meg a Fennvaló. A hatalomnak nincs humorér-
zéke, a pártbizottság intézkedő elvtársa követeli az
éberséghiányban szenvedő szerkesztők példás megbüntetését.
Sütő Andrásnak kellett többszörösen interveniálnia – a pohár
vízben kavart viharon túljutottunk. Ma már talán az egyedüli
vagyok, aki emlékezik erre és több hasonló történetre. 

Nem tudom, vajon másoknak is elmondta-e, a háború ide-
jén, Ukrajnában, ahol tiszti rangban az adminisztrációval fog-
lalkozott, rendszeresen fényképezett. Visszavonulás idején
mintegy kétezer negatívját egy vízhatlan dobozba helyezte.
Hosszú évekkel később, amikor a szovjet hadifogságból sza-
badult, nem volt lehetősége felkutatni az anyagot. Nem tudni,
milyen érzéssel fogadnánk, ha most a véletlen játéka folytán
előkerülne. Néhány felvételéről részletesen beszámolt. Meg-
lehet, mára már mást olvasnánk ki belőlük, mint amit szer-

zőjük az exponálás idején gondolt.  Hasonló történet: Roman
Vishniac világhírű művészfotós 16.000 felvételt készített
Közép-Európa országaiban a harmincas években. A háború
kitörésekor Amerikába menekült, de közben 2.000 felvételét
Dél-Franciaországban elásta. Rokona találta meg az anyagot.
Az ebből összeállított kiállítást meghordozták a világ legje-
lentősebb kiállítótermeiben. 

A Marx Jóskát bemutató monográfiát végül is nem készí-
tettem el. A nyolcvanas évek közepétől nagymértékben rom-
lottak a körülmények, súlyosbodott a látható és láthatatlan
cenzúra. Az áttelepülés gondjaival küszködtem. Jánosházy
György írta meg a monográfiát a diktatúrát követő szabadabb
években. 

Az olvasó elnézését kérem az anekdotázásért. A fotóripor-
teri szakma mint önálló, időnként művészi kvalitásokat meg-
közelítő foglalkozás Erdélyben a múlt század ötvenes
éveiben született meg: képes lapok (a kolozsvári Dolgozó
Nő, Marosvásárhelyen a Művészet, illetve az Új Élet) szer-
kesztőségei, múzeumok félnormával foglalkoztatott munka-
társai gyakorolták. Közöttük talán Marx Jóska volt az első,
aki már korábban országszerte elismert művészként szerzett
magának nevet, és „ereszkedett le” a pártpropaganda napi
munkáját szolgáló fotóiparosok” szintjére. Ugyanakkor vele
és általa nőtte ki magát az a nemzedék, amely (részben) a
művészi színvonalhoz való közelítéssel szerzett magának
rangot és tekintélyt a köztudatban. 

Jóska a „gyöngyös bokréta”, a szép kép, a csillogó ellen-
fény korszak művészeinek igézetében alkotott. Akkor is, ami-
kor egy konfekcióüzem lélekgyilkos futószalagja, vagy a
tordai cementgyárak sötéten füstölgő kéményei tövében fó-
kuszálta gépét a kijelölt témára. Az már az ő szellemiségéből
következett, hogy az erdélyi magyar színházak produkcióit a
nemzetközi szalonokban való kiállítások színvonalához iga-
zodó fotókban, vagy a hajdani várak romos falait olyan ké-
pekben örökítette meg, hogy azok a művészettörténeti
riportokat készítő Szépréti Lilla kötetének egyenértékű il-
lusztrációi lehettek.

Az élet szépsége, annak örömei volt az ő igazi, belülről
táplált élményanyaga. Minden bizonnyal találni akár több
egyéni kiállításra alkalmas szociofotót, társadalmi kritikát
tükröző felvételt gazdag filmotékájában. De nem ezeket ke-
reste. Mindig szemem előtt lebeg az a „konfliktusos” felvé-
tele, amely egy meglehetősen pufók kamaszt örökít meg,

amint iskolatáskáját a fején
egyensúlyozva, óvatosan lép-
del egy vasúti sínen. Ha ci-
pője csak néhány centit
félrecsúszik, bizony le fog
lépni a sínről, kockáztatva a
hibátlanul megtett néhány
tízméternyi sikerélményét.
Nem beszélve arról, hogy a
fejéről le fog pottyanni a
nehéz táska. Amiben azonban
nem találtatott törékeny
üveganyag. Vagy: két ka-
masz, akik romos várkapu ár-
nyékában, tilos
biztonságában meghúzódva
rágyújtanak egy cigire. A kép
kedvéért, no meg Ada Kaleh
(azóta elárasztott) szigetének
romantikáját megörökítendő
sorozatért utazott le az ország
déli határára… Nem soro-
lom: pontos statisztikák árul-
kodnak a nemzetközi
szalonokban több mint ezer
kiállított képéről, az alkotá-
sait értékelő díjak százairól, a

romániai fotóművész-szövetség tiszteletbeli elnöki tisztségé-
ről. De, gondolom, mások is megírták, én a laboratóriumban
elhangzott beszélgetéseinket idézve jelzem: nem lehet túlér-
tékelni azt a társadalompolitikai hatást, amivel a pártcenzúra
által korlátok közé szorított amatőr fotóművészek alkotóked-
vét életben tudta tartani, ösztönözni, sőt fokozni. Évtizedekig
tartó kulimunka volt ez. Csak ő tudta, mennyi utánajárás,
kedveskedés, ingyenes családfotózás, ki tudja, még mi más
szükségeltetett ahhoz, hogy öt földrész kiállítótermeibe el-
jussanak a Maros menti amatőr társadalom legjobb felvételei.
A maga oldalára állítania a cenzúra jogkörével felruházott
vámtisztet, a pártbizottság, a néptanács kulturális osztályán
fontoskodó aktivistát. Tette ezt mosolyogva, panaszkodás
nélkül, ismétlem: évtizedeken keresztül.

Május 3-án töltené a nyolcvanat. Nyolc
éve kellett távoznia. Számos 1937-es szüle-
tésű, jó erőben lévő kortársa él még közöt-
tünk, Adamovits Sándor is velünk lehetne.
Kutatna, írna, szervezne rendületlenül.
Ahogy tette csendben, kitartóan, céltudatosan
több évtizeden át. Tovább keresné, mi az,
amit még ki lehetne deríteni egykori szellemi
nagyjaink, helikoni íróink életéről, munkás-
ságáról, szaporítaná a róluk szóló cikkek,
könyvek sorát, igyekezne gyarapítani az em-
léküket őrző rendezvényeket. Sajnos feltéte-
les módot kell használnunk, életműve
2009-ben lezárult. Kötetei – A Helikon ház-
igazdája, a Kapuk, kopják, haranglábak, A
vécsi vár vendégei, a Helikoni nagyasszo-
nyok és az utolsó, a halála előtt nem sokkal
megjelentetett Szellemi helyszínelés Nagy-
enyedtől Marosvécsig – fellapozhatók, sok
érdekességet, irodalom- és helytörténeti tud-
nivalót kínálva, haszonnal forgathatók. Aki
azonban barátjának, jó ismerősének tekint-
hette Adamovits Sándort, az mindenekelőtt

megnyerő, rokonszenves egyéniségét őrizte
meg magában. És ez a személyesebb, ez az,
amit az idő kevésbé homályosít el.

Úgy adódott, hogy nem csak közírói, szer-
kesztői munkásságát, néprajzos és irodalom-
történészi megszállottságát, a nyugdíjazása
utáni időszakban rendkívül megpendült al-
kotó, szervező ténykedését követhettem nyo-
mon, nem csupán a Helikon – Kemény János
Alapítvány kurátoraiként dolgozhattunk
együtt és szurkolhattunk a felújított marosvé-
csi találkozók, emlékünnepségek sikeréért, if-
júkori élménytárunkban is megannyi közös
pontot, mozzanatot, értéket tarthattunk szá-
mon. Nagyenyed, a Bethlen Kollégium neki
is, nekem is kimeríthetetlen élményforrást je-
lentett. Ő egy másik fontos erdélyi települé-
sen, Déván született, és ott töltötte
gyermekkora első évtizedét, az Őrhegy alatti
város azonban annyira meghatározta szellemi
habitusát, akárha a szülőhelye lett volna. Azt
hiszem, jelképesen annak is tartotta. Csilla-
píthatatlan helikoni vonzalmai is minden bi-

zonnyal az enyedi helikonisták – Áprily
Lajos, Kemény János, Szentimrei Jenő,
Berde Mária, Sipos Domokos, Kacsó Sán-

dor, Jékely Zoltán, Vita Zsigmond – hatására
mélyültek el benne. Nagyon ragaszkodott
Nagyenyedhez, s megpróbálta hatványozot-
tan visszaadni mindazt, amivel a hely szel-
leme feltöltötte. Persze Marosvásárhelyt is
lelkes lokálpatriótaként vallotta a magáénak.
És Erdély több más térségét, települését is ha-
sonlóan példás kitartással, módszerességgel
térképezte fel magának. Az emberi kapcsola-
tai révén is. Egyik legfigyelemreméltóbb
adottsága éppen ez a közvetlenség, bizalom-
gerjesztő képesség volt, amellyel a legkülön-
bözőbb életkorú és beállítottságú,
felkészültségű embereket meg tudta szólítani,
emlékidézésre, mesélésre tudta késztetni, ily
módon könnyen feledésbe merülő informáci-
ókat előcsalogatva a memória bugyraiból.
Több száz közreadott írásához, irodalom- és
kultúrtörténeti, néprajzi cikkéhez, fotójához,
lexikoni szócikkéhez így is szerzett adatokat,
amiket aztán tudományos alapossággal, el-
lenőrizve, kibővítve, megerősítve hozhatott
nyilvánosságra. Aligha volt még egy olyan

személy, aki ekképpen annyi érdekességet,
lappangó információt derített volna fel pél-
dául a marosvécsi emlékekről, mint ő. Az,
hogy a helikoni örökség ma is eleven a honi
magyar köztudatban, a Helikon – Kemény
János Alapítványnak is jelentős mértékben
köszönhető, amelynek élén mintegy évtize-
den át Adamovits Sándor munkálkodott nagy
odaadással. Az elhunyta után alapított Ke-
mény János-emlékdíj méltó elismerése az el-
nöki teljesítményének. 

E születésnapi sorok fölé címként az első
marosvécsi találkozó egyik költő résztvevője,
Bartalis János emlékkönyvbe írt fohászából
idéztem egy részletet. A lírikus az 1926-os
összejövetelen jelen levő több más írótársával
együtt Bornemisza Elemérné kérésére vetette
papírra az induláshoz fűződő gondolatait. A
köszöntőket Adamovits Sándor egyik írásá-
ban olvashatjuk egybegyűjtve, a Művelődés-
ben jelentette meg 2008-ban. Ki tudja,
hányszor fohászkodott ő maga is a Helikon-
hoz ihletért? Nem hiába. Könyvei tartalma-
san, adatgazdagon, olvasmányosan
gyarapítják az irodalombarátokat.

(N. M. K.)

A Mester rajongói körében
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Támogatók:

„Ó, Helikon, ihless meg…”

Marx József 25 éve távozott Emlékezzünk !
Negyedszázada, 1992. április 30-án hunyt el Marx József

fotóművész.
A marosvásárhelyi Szakszervezetek Művelődési Házá-

ban, a kor igényeihez alkalmazkodva, az ő kezdeményezé-
sére kezdi meg működését 1953-ban a később
Marosvásárhelyi Fotóklubként ismertté vált fotókör. Jóska
bácsi (mi így szólítottuk) ekkor már komoly fotós tapasz-
talattal rendelkezik. Tizenhét éves korában szüleitől kapta
első fényképezőgépét, kerékpáron és gyalog bejárta Nagy-
enyed környékét, fényképezte a tájat, az embereket. A fény-
képezés varázsa annyira megérinti, hogy szenvedélyévé
válik, és meghatározza életpályáját. 1933-tól már rendsze-
res résztvevője a hazai és nemzetközi kiállításoknak, majd
a háborút követően új lendülettel fényképez, lelkesít, és ja-
vaslatára a marosvásárhelyi üzemekben, intézményekben
gomba módra alakulnak a fotókörök. Amikor az Új Élet
képes folyóirat útjára indul, Sütő András főszerkesztő őt
kéri fel, vállalja el a fotóriporteri teendőket. Itt dolgozik
nyugdíjazásáig. Ez idő alatt fotóművészeti munkássága is
kiteljesedik. Fényképeit kiállítják öt világrész majd minden
országában, számtalan díjban, elismerésben részesül, di-
csőséget szerezve városunknak, valamint az egyetemes ma-
gyar fotográfiának. 

Mint fotóriporter bejárja Erdély falvait, városait. Jól
megszerkesztett művészi képriportjaival bemutatja a kor
embereit, azok mindennapjait. Közben keresi a találkozást
a fényképezés kedvelőivel, beszél a kép szépségéről, a ki-
dolgozás varázsáról. Jóska bácsi közéleti tevékenységének
köszönhető, hogy az erdélyi városokban – Nagyvárad,
Brassó, Nagykároly, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Szé-
kelyudvarhely – és más településeken fotókörök és fotó-
klubok alakulnak, melyek napjainkban is működnek.
Követői szeretettel emlékeznek rá.

Mi, a Marosvásárhelyi Fotóklub mindenkori tagjai na-
gyon sokat köszönhetünk néhai mesterünknek. A fiatalok
és kezdők biztatása, az őszinte beszélgetések a művészetről,
a fényképezés szépségéről erős közösséget formált, mely
tisztelettel tekint a több mint hat évtizedes múltra. Így vált
egyértelművé, hogy a 60. évforduló alkalmával, 2013-ban
a klub felvette alapítójának nevét, majd ezt követően Marx
József Fotóklub néven működik. Szellemiségét tiszteljük,
emlékét megőrizzük a következő nemzedékek számára.

A Marx József fotóklub nevében 
Bálint Zsigmond

(Folytatás a 3. oldalról)



ADÁSVÉTEL

KIADÓ hétvégi ház. Tel. 0752-214-
490. (-I)

TŰZIFA eladó. Tel. 0757-626-019.
(486-I)

ELADÓ 10 méhcsalád. Tel. 0726-
215-828. (703-I)

VASKERÍTÉS eladó. Tel. 0748-181-
149. (710-I)

ELVESZETT
ELVESZTETTEM Béres Anica névre
szóló ingyenes buszbérletem.
Semmisnek nyilvánítom. (766)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(635)

ALKALMAZUNK elárusítónőt kortól

függetlenül, lehet nyugdíjas vagy be-

tegnyugdíjas (aki dolgozhat) is. Tel.

0747-492-400. (757)

MEGEMLÉKEZÉS

Életünk legszomorúbb napjára
emlékezünk május 3-án, a szé-
kelyvajai születésű MÁN 
JÓZSEFRE halálának első évfor-
dulóján. Emlékét őrzi szerető fe-
lesége, három gyereke, két
unokája, anyatársa  és apatársai.
(–I)

Szívünk mély fájdalmával emlé-
kezünk drága jó testvérünkre, a
székelyvajai születésű MÁN 
JÓZSEFRE május 3-án, halálá-
nak első évfordulóján. Bánatos
négy lánytestvére családjukkal
együtt. (–I)

Élete elszállt, mint a virágillat, jó-
ságos szíve pihen a föld alatt, de
emléke szívünkben örökké meg-
marad. Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk április 29-én
SZALAY LAJOS LÁSZLÓRA halá-
lának 4. évfordulóján. Emléke le-
gyen áldott, nyugalma csendes!
Bánatos felesége, két fia és azok
családja. (699-I)

Telnek az évek, az idő múlik, a
szomorúság a szívünkben
marad. Szívünk mély fájdalmával
emlékezünk április 30-án NAGY
ILONÁRA (Ica) halálának 5. évfor-
dulóján. Jóságát, szép emlékét
szívünkben megőrizzük. Szeret-
tei. (669-I)

Elmentél tőlünk egy napfényes
tavaszi napon. Azóta tied a
csend, a végtelen nyugalom. Hi-
ányod elviselni nehéz, örökre
megtart szívünkben az emléke-
zés.  Szeretettel gondolunk drága
édesanyánkra, KŐVÁRI ANNÁRA
halálának harmadik évforduló-
ján. Emlékét őrzik lányai: Tünde
és Enikő, veje és unokái. (664)

Múlnak az évek, te nem vagy ve-
lünk, de tovább élsz szívünkben,
soha el nem feledünk.
Fájó szívvel emlékezünk május 1-
jén a szeretett férjre, drága édes-
apára, nagytatára és apósra,
SZÁSZ LAJOSRA halálának 2.
évfordulóján. Emléke legyen ál-
dott, nyugalma csendes! Drága
emlékét őrzi felesége, három
gyermeke, nyolc unokája és azok
családja. (741-I)

Fájó szívvel emlékezünk NAGY
ICÁRA szül. Balázs halálának
ötödik évfordulóján. Emlékét
szeretettel őrizzük. Jutka, Sza-
bolcs, Tündi, Csilla, Laura,
Dávid. (v-I)

ELHALÁLOZÁS

Fájó szívvel értesítem a rokon-
ságot és az ismerősöket, hogy
férjem, 

SZÉKELY MENYHÉRT 
aki dolgos életében nagybő-
gőse volt a Filharmónia zeneka-
rának, 72 évesen április 26-án
befejezte örömét és szenvedé-
sét e földön. Szenvedélyesen
hazavágyó szívét örök nyuga-
lomra szülőfalujába, a torbosz-
lói temetőbe kísérjük május
2-án 13 órakor. Emlékét szí-
vünkben őrizzük. 

Felesége és leányai. (739-I)

Istenünk, kérünk, vedd helyet-
tünk oltalmadba Őt. Tárd ki ka-
pudat nyugodni vágyó lelke
előtt.
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
a szeretett édesapa, id. 

ORBÁN VENCEL 
életének 94. évében csendesen
megpihent. Drága halottunk te-
metése április 29-én, szomba-
ton déli 12 órakor lesz a
deményházi temetőben. Nyu-
galma legyen csendes! 
Menye, Olga. (768-I)

Megrendült szívvel értesítjük a
hozzátartozókat, hogy a szere-
tett édesanya, testvér, anyós,
nagymama és jó barát, 

FERENCZ MAGDOLNA 
szül. Kádár 

az orvosi egyetem 
volt tisztviselője 

életének 79. évében megbékél-
ten eltávozott szerettei köréből.
Temetése május 2-án, kedden
14 órától lesz a római katolikus
temetőben. 
Fájdalomtól megtört fiai, István
és Zsombor. (sz-I)

Megrendülten búcsúzom leg-
drágább tetsvéremtől, 

MAGDITÓL. 
Nyugodjál békében! Ibike. (sz-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Mély együttérzésünket fejezzük
ki Bordi Bélának és Bordi
Mihainak szeretett édesapjuk, id.
BORDI MIHAI halála alkalmából.
Nyugalma legyen békés! Az
Automeister munkaközössége.  (–)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönettel tartozunk mind-
azoknak, akik a szeretett férj,
édesapa, nagyapa, a jeddi ZRÍNYI
MIKLÓS temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak. A
gyászoló család. (773-I)

Jóságos szíved pihen a föld alatt,

minden érted hulló könnycsepp

nyugtassa álmodat. Elmentél tő-

lünk, mint a lenyugvó nap, de szí-

vünkben élsz és örökre

megmaradsz. 

Szívünk mély fájdalmával emlé-

kezünk április 29-én a gegesi szü-

letésű ORBÁN ERZSÉBETRE

szül. László halálának 6. évfordulóján. Emlékét szívünkben

őrizzük. 

Bánatos férje, Attila, fia, Attila és unokája, Annamária. 

Nyugodjál békében! (757-I)

A hirdetési rovatban 
megjelent közlemények, 

reklámok tartalmáért 
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!
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Maros megyei vállalkozásokat mozgósítanak a
China Smart Expo 2017 

elnevezésű kiállításon való részvételre, 
amelyre május 31 – június 2. között kerül sor Budapesten 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági jellegű kirándulást szervez Budapestre
a május 31– június 2. közötti China Smart Expo nemzetközi kiállításra. 

A China Smart Expo olyan közép- és kelet-európai cégek számára életre hívott rendezvény, ame-
lyen üzleti kapcsolatok hozhatók létre kínai partnerekkel. Az eseményen 300 kínai vállalkozás lesz
jelen, amelyek az unióban exportlicenccel rendelkeznek, a következő szakterületen: számítástech-
nika, elektronika, mezőgazdasági és élelmiszeripar, építőipar, gépkocsigyártás, autóipar, ingatlan-
piac, textilipar, vegyipar, bútoripar, háztartási eszközök, újrahasznosítható energia stb. A kiállítók
teljes jegyzéke a http://www.chinasmartexpo.com/exhibitors.php oldalon tekinthető meg. 

Az idei kiállítás legfőbb célja, hogy a kiállítók, kereskedők megtalálják a China Smart Expo szol-
gáltatásain keresztül azokat a gyártókat vagy közép- és kelet-európai vállalkozásokat, amelyek hosz-
szú távon biztos partnereik, illetve márkaképviselőik lehetnek. 

Az esemény szervezője a CECZ Közép-európai Kft. (Central European Trade and Logistics 
Cooperation Zone Co., Ltd.), amely egyedülálló tanácsadási szolgáltatásai által hosszú távú partneri
kapcsolatokat építhet ki kínai üzletfelekkel. Európai terjesztési központtá is válhat minden olyan
vállalkozás, amely csatlakozik a CECZ által létrehozott speciális kereskedelmi övezeti üzleti mo-
dellhez. 

A Maros Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett útra feliratkozott cégek az alábbi
előnyökben részesülnek:

– ingyenes elszállásolás két éjszakára háromcsillagos budapesti szállodában minden feliratkozott
cég képviselőjének

– ingyenes szállítás Marosvásárhely–Budapest útvonalon oda-vissza (ha legkevesebb 20 cég fel-
iratkozott)

– a kiállítás ingyenes megtekintése
– legkevesebb két közvetlen találkozás megszervezése kínai kiállítókkal, előzetes időpont szerint,

angol és kínai tolmács (kérésre, előzetes bejelentés alapján)
Bővebb felvilágosítás a China Smart Expo www.chinasmartexpo.com honlapján található. 

A gazdasági kiküldetés részvételi díja 200 lej+héa (szervezési kiadások).
Feliratkozni 2017. május 5-éig lehet. 
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Összehívó
A polgármester 2017. április 28-i 1395. számú rende-

lete értelmében rendkívüli ülésre hívják össze a maros-
vásárhelyi tanácsot csütörtökön, 2017. május 4-én 14

órára a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Győzelem tér 3.
szám alatti székhelyére, a 45-ös terembe, 

a következő napirenddel: 

1. Határozattervezet Marosvásárhely területi közigazgatási egy-
ség 2016-os IV. negyedévi költségvetési zárszámadásának elfoga-
dásáról.

2. Határozattervezet Marosvásárhely területi közigazgatási egy-
ség 2017-es I. negyedévi költségvetési zárszámadásának elfogadá-
sáról.

3. Határozattervezet a 2017. május 1. és december 31. között, a
34/1998-as módosított és újrakiadott törvény és az 1153/2001-es
módosított és újrakiadott kormányhatározat értelmében egyesü-
leteknek/alapítványoknak kiutalandó költségvetési kiutalások el-
fogadásáról.

4. Határozattervezet Marosvásárhely municípium és a maros-
vásárhelyi tanács 2017. május 18–20. között Szegedre, Magyar-
országra látogató delegációjának a helyi költségvetésből
valutában való finanszírozása elfogadásáról.

5. Határozattervezet Marosvásárhely municípium és a maros-
vásárhelyi tanács 2017. május 31 – június 3. között Kisinyovra, a
Moldovai Köztársaságba látogató delegációjának a helyi költség-
vetésből valutában való finanszírozása elfogadásáról.

6. Határozattervezet egyes marosvásárhelyi egyházközségek fi-
nanszírozásáról, a 82/2001-es kormányrendeletnek és az
1470/2002-es újrakiadott kormányhatározatnak megfelelően.

7. Határozattervezet a helyi tanács 2017. január 26-i, egy 942
négyzetméteres, Marosvásárhely, Remeteszeg utca szám nélküli
területének Naste Emilia Mária és Palcu Marius tulajdonából Ma-
rosvásárhely municípium tulajdonába való átutalásáról szóló 26-
os számú határozata 1. cikkelyének módosításáról.

8. Határozattervezet a Marosvásárhely fizetett parkolóinak
üzemeltetésével és fenntartásával foglalkozó közszolgálat megbí-
zatásának módozatairól.

9. Határozattervezet a 2017-es évi Marosvásárhelyi Napok és
más rendezvények alkalmával a közterületért fizetendő illetékek
megállapításáról.

10. Határozattervezet az Aquaserv Rt. 2017. május 10-i közgyű-
lésén szereplő napirendi pontok dokumentációjának elfogadásá-
val megbízott képviselő felhatalmazásáról.

Dr. Dorin Florea polgármester

FONTOS  TELEFONSZÁMOK
• Romtelecom-tudakozó

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Lézerakupunktúra - 0722-885-851
• Emma vendéglő,
hidegtálak készítése - 0265/263-021

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

- 0365/400-404
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-801-929
- vidék - 0265/269-667

• Delgaz Grid - 0265/200-928
- 0800/800 928

• Aquaserv:
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702 
- közönségszolgálat - 0265/208-888
- központ - 0265/208-800

- 08008 208-888
• Fogyasztóvédelmi hivatal - 0265/254-625
• Vasútállomás - 0265/236-284
• Távolsági buszállomás - 0265/237-774
• Vili Kft.: temetkezés, segélyintézés 
(0-24 óra), professzionális balzsamozás
Nemzetközi halottszállítás - 0265/215-119 

- 0744-282-710
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865
koporsók, kellékek, - 0745-606-215  
koszorúk - 0745-606-269 
és halottszállítás - 0745-609-830
• Melinda temetkezés - 0741-615-661
a róm. katolikus temető 
területén ,
teljes körű szolgáltatás - 0740-263-907
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442

- 0265/262-907
• Thomas Hux sofőriskola - 0741235-239, 

- 0365/882-842
• Üveg-tükör szerelése, 
házhoz szállítás - 0265/248-430

Utazási irodák
- MAORI turisztikai iroda - 0365/440-528

www.maori.ro        e-mail: info@maori.ro
- Transervice - 0265/216-242
- World  Travel Shop - 0265/216-768

turisztikai iroda - 0265/269-900
- Bálint-Trans - 0745-611-999

9–17 ó. - 0265/255-092
- Intertours - 0265/264-011
Royal GTS - 0265/269-308

0731-898-989
Hu 0036-306-053-753

- Family Holiday - 0365/449-833,
- 0749-922-887

-Thomas Hux utazási iroda - 0365/882-842
- 0772-068-684

Méltányos reklámdíj fejében 
állandó szereplője lehet

a FONTOS TELEFONSZÁMOK rovatnak. 
Várjuk jelentkezését  

a 0265/268 854-es telefonon.

11.

MEZŐGAZDASÁGI és ÁLLATGONDOZÓI MUNKÁK DÁNI-
ÁBAN. Alapfokú angolnyelv-tudás szükséges. Önéletrajzát a
work@andreasagro.com e-mail-címre várjuk.  Tel. 0770-128-326.
(sz.-I)
A MAROSVÁSÁRHELYI REFORMÁTUS TEMETŐ teljes
körű ellátást biztosít a segélyből (koporsó, szállítás, balzsamozás,
temetkezés). Telefon: 0265/215-875, 0365/448-734, 0749-073-534.
(18422)
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  medence-kar-
bantartásra tapasztalt SZERELŐT, FESTŐT, ÁLLATGONDOZÓT.
Tel.: 0722-268-866. (-) 
A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, MOSOGATÓT. Tel. 0722-268-866.
(59609)
A PC House fiatal MUNKATÁRSAKAT alkalmaz. Ha érdekel a
számítástechnika és szeretnél csapatunk tagja lenni, akkor jelent-
kezz most! Az önéletrajzokat a cég székhelyére, a Maros utca 17.
szám alá várjuk. Érdeklődni a 0265/313-888-as telefonszámon. (-I)
AZ OLIGRAF NYOMDA alkalmaz grafikai programokban jártas
személyt. Önéletrajzokat az office@oligraf.ro e-mail-címre várunk.
(18822-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat


