
Ha körbenézünk az erdélyi – és nem csak – városokban, ki-
jelenthetjük, hogy az autó az úr. Hatalmas forgalmi dugók, 
mindenhol parkoló autók, és nemegyszer látni, hogy egy-egy 
járdát teljesen elfoglalnak a parkoló autók, a gyalogosok 
pedig kénytelenek lelépni az úttestre. Arról is lehetett már 
több ízben hallani, hogy a mentőszolgálat nem tudta megkö-
zelíteni a tömbházat, mert nem fért el az autóktól. És akkor 
arról még nem is beszéltünk, hányszor fordul elő, hogy nem 
tudunk kiállni a parkolóhelyről, mert megakadályoz benne az 
elénk állt gépjármű. 

A parkolóhelyek hiánya tehát minden városban gondot jelent, ahogy 
az is, hogy az autók kiszorítják az embereket, és nincs ahol találkozzanak. 
Erre a két problémára terveznek megoldást Marosvásárhelyen. A csütör-
töki tanácsülésen ugyanis két fontos fejlesztést fogadtak el: az egyik, 
hogy megépül a Park szálló mögötti részén a mélygarázs, amely 260 
autót tud befogadni, a másik, hogy a George Enescu és a Városháza utcát 
gyalogosövezetté alakítják. 

Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere elmondta, hogy a mély-
garázs tekintetében a városi tanács elfogadta az engedélyek beszerzésére, 
a hatástanulmány elkészítésére és a gazdasági mutatókra vonatkozó lé-
péseket.  

(Folytatás a 2. oldalon)
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Nagy-Bodó Szilárd

Városi erdők,  
közösségi kertek 
November 24-én, csütörtökön a ma-
rosvásárhelyi Studium Hubban olyan 
környezetvédelmi megoldásokat mu-
tattak be a Fókusz Öko Központ mun-
katársai, partnerei, amelyekkel növelni 
lehetne a városi zöldövezeteket és a 
vizes élőhelyet. A szemináriumon egy 
hároméves terv eredményeit összesí-
tették munkafüzetben, amit javaslat-
ként, ötletforrásként felajánlanak 
önkormányzatoknak és nem csak. 
____________2.  
Bokrétát kötöttem 
A nővérem zongorázni tanult két haj-
danvolt apácánál, zongoraórák, virág-
kertészet, idegennyelv-tanítás volt a 
megélhetésük. Én is odaültem a zon-
gorához, próbálgattam. Egy idő után 
már emlékezetből játszottam két kéz-
zel azt, amit ő azelőtt kigyakorolt. Ez 
volt az első igazi találkozásom a zon-
gorával, a zenével. 
____________3. 

Megnyílt Pittner 
Olivér retrospektív 
kiállítása 
Az 1945 utáni társadalmi-politikai 
rendből kiábrándult, a kötelező szocia-
lista realizmust elutasító Pittnert az új-
rakezdésben az 1960-as években 
Marosvásárhelyen letelepedett fiata-
lok, elsősorban Balázs Imre és Nagy 
Pál barátsága és biztatása segítette.  
____________4. 

Ne feledje 
idejében 

megújítani  
előfizetését! 
Ha előfizet,  

biztosan 
kézhez kapja, 

féláron! 

Visszaadják Marosvásárhely vásáros hangulatát 

Mert kell egy hely a találkozásra 

A FŐZELÉK

Fotó: Karácsonyi Zsigmond (archív)

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  
nyugdíjas  

ügyfele számára: 

50%-os  
kedvezménnyel kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  

2022. november 10. és december 31. között.  
A régi árakkal dolgozunk, nem drágítottunk! 

Keressen minket  
Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

Előjegyzésért hívja a 0265-212-304-es telefonszámot!  



Ennek értelmében már decem-
ber közepén elkezdődik a közbe-
szerzési eljárás a műszaki tervet és 
a kivitelezést illetően. A mélyga-
rázs építésével az egész belváros 
átrendeződik, hiszen a George 
Enescu utcát teljesen lezárják, a 
Városháza utca pedig csak a lakók, 
illetve az ott dolgozók számára 
lesz használható gépkocsival. A 
polgármester azt mondta, az a cél-
juk, hogy a belváros jelenleg autók 
által uralt övezetét élhető területté 
tegyék, ahova szívesen mennek 
családok, barátok találkozni egy-
mással. Soós Zoltán úgy fogalma-
zott, hogy a központnak 
évszázadokon át volt egy vásáros 
hangulata, ezt szeretnék ismét 
visszaadni. Viszont ahhoz, hogy a 

felszínt rendezni tudják, az autókat 
be kell vinni a felszín alá, csak így 
tudják úgy visszaadni a gyalogo-
soknak a tereket, hogy közben par-
kolóhelyeket sem szüntetnek meg, 
csupán átszervezik azokat. 

A munkálatok minden bizony-
nyal jövő év közepén kezdődnek 
el. Attól számítva, hogy december-
ben elindul a közbeszerzési eljárás, 
azzal eldördül a startpisztoly, fo-
galmazott Marosvásárhely polgár-
mestere. Az elöljáró azt is 
hozzátette, hogy csak az építkezési 
engedély, valamint a megrendelési 
szerződés kiállítása után lehet azt 
mondani, hogy elkezdődött a beru-
házás, azaz annak a gyakorlati 
része. A városvezetés abban re-
ménykedik, hogy a teljes övezet 
2024 nyaráig elkészül, és a lako-
sok használatba vehetik. 

Ma VIRÁG,  
holnap VIRGIL napja. 
VIRGIL: a latin Vergilius nemzet-
ségnév rövidülése, jelentése kapcso-
latos a virgo, azaz szűz, vagy a virga 
– a vékony zöld ág – szóval.  

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2022. november 25.

1 EUR 4,9250
1 USD 4,7278

100 HUF 1,2003
1 g ARANY 266,4903

 

IDŐJÁRÁS 
Felhős 
Hőmérséklet: 
max.  5 0C 
min.   0 0C

(Folytatás az 1. oldalról)

26., szombat 
A Nap kel  

7 óra 39 perckor,  
lenyugszik  

16 óra 40 perckor.  
Az év 330. napja,  
hátravan 35 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS! 
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő  

hónapra a Népújság szerkesztőségében:  
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám,  

2. emelet, 72-es iroda, naponta 9–14 óra között,  
szombat – vasárnap zárva.  Tel. 0265/268-854.

A régiók nagy többségében – 
Franciaországban, Olaszország-
ban, Szlovéniában, Lengyelor-
szágban és néhány más országban 
– a farkas jelent problémát. A 
medvepopuláció megnövekedése, 
a túlszaporulat tulajdonképpen 
csak Romániában, Erdélyben, a 
Székelyföldön érhető tetten. Jelen-
tős a medvepopuláció Finnország-
ban és Észtországban is, de ott 
régóta működik a vadgazdálkodási 
terv, amely megelőzi a túlszaporo-
dást. A helyzet, amelyet jól isme-
rünk Erdélyben, az elmúlt időben 
kihívások elé állította nemcsak a 
gazdákat, hanem az ott élőket és 
gyakran a turistákat is. 

Nem volt könnyű összeegyez-
tetni az állatvédők és a gazdák 
sokszor szöges ellentétben álló ér-
dekeit, a képviselők ezért is hoztak 
létre egy nagyragadozókkal fog-

lalkozó állandó munkacsoportot, 
amely az elején csak a farkasok 
kérdésével foglalkozott, és Vincze 
Loránt RMDSZ-es EP-képviselő 
szorgalmazására kezdett a medvék 
problémájára is figyelni.  

A határozat kimondja, hogy 
egyre gyakoribbak a nagyragado-
zók támadásai, és elismeri az állat-
tenyésztőkre gyakorolt negatív 
hatásokat. Vincze Loránt módosító 
javaslatát megszavazta a többség, 
így az is bekerült a szövegbe, hogy 
a támadások emberáldozatot is kö-
veteltek.  

Az EP felhívja a Bizottság és a 
tagállamok figyelmét, hogy a po-
puláció bővülése esetén mérsék-
lési stratégiák kidolgozására és 
végrehajtására van szükség – 
ennek a Habitat-direktívával össz-
hangban, tudományos bizonyíté-
kokra alapozva kell történnie.

Mérsékelni kell a túlszaporodást 
Sikerült áttörést elérni medveügyben az Európai Unióban. 
Az Európai Parlament csütörtöki plenáris ülésén határoza-
tot fogadott el az állattenyésztés védelméről és a nagyra-
gadozókról. Ennek kiindulópontja a farkas- és 
medvepopuláció megnövekedése bizonyos régiókban. Az 
állásfoglalás kacsán Vincze Loránt EP-képviselő sajtóiro-
dája közleményben értékelte a döntést.  

Mert kell egy hely 
a találkozásra 

Először Hajdú Z. Zoltán ismer-
tette a NABI (Nature-Based Inno-
vations for Urban Forest and 
Rainwater Management – szabad 
fordításban: városi erdő létrehozá-
sára és esővízmenedzsmentre vo-
natkozó innovatív környezet- 
védelmi megoldások) elnevezésű 
programot. Az EU Erasmus prog-
ramja által támogatott programot 
hat ország (Magyarország, Német-
ország, Ausztria, Olaszország, Ro-
mánia és Horvátország) 
környezetvédelmi szervezeteivel 
közösen valósították meg. A projekt 
koordinátora a magyarországi Ref-
lex környezetvédelmi egyesület 
volt. A partnerszervezetek olyan új 
konkrét megoldásokat azonosítot-
tak, amelyekkel növelhetők a városi 
zöldövezetek, illetve közelebb hoz-
ható a természet az urbánus környe-
zethez, továbbá azt is keresték, 
hogy a városokat átszelő folyók, pa-
tokok mentén miként alakíthatók ki 
környezetbarát megoldások, ame-
lyek megőrzik a vizes élőhelyek 
ökoszisztémáját. Az említett orszá-
gokban talált jó megoldásokat egy 
online felületen elérhető füzetben 
foglalták össze. A program lehetővé 
tette a tapasztalatcserét is, így pél-
dául a résztvevők láthatták, hogy 
hogyan kell elkészíteni egy közös-
ségi kertet Szegeden, vagy Horvát-
országban, az Isztriai-félsziget 
néhány településén az esővízme-
nedzsmentet tanulmányozhatták. A 
program során – a közös tapasztala-
tok alapján – olyan megoldásokat 
kerestek, amelyek növelik a bioló-
giai sokféleséget a szegényes városi 
környezetben, javítják a városok 
hőháztartását (csökkentik a klíma-
változás okozta magas hőfokot), 
ugyanakkor segítenek a szárazság 
miatt előállt vízkészlethiány eseté-
ben is. Három megoldást azonosí-
tottak: zöldfolyósok létrehozása, 
ezekkel összefüggő zöldövezeteket, 
fás területeket hozhatnak létre. Vá-
rosi erdők telepítése, ami bizonyos 
növénytársításokkal lehetővé teszi, 
hogy kisebb felületeket sűrűn beül-
tetve erdősítsék a betonrengeteget. 
Továbbá ún. tündérkertek kialakítá-
sát szorgalmazzák, ami hazai gyü-
mölcsfák ültetésével és a körülöttük 
levő zöldövezet természetes nö-
vényzetének megoldásával segíti 
például a méhészetet, a természetes 
beporzással pedig tovább terjeszt-
hetők az itt található virágok, növé-
nyek más zöldövezetekbe. A 
megoldások között szerepeltek az 
ún. közösségi kertek. Ezek lakóte-
lepeken, szabadon hagyott zöldöve-
zetekben, óvodák, iskolák, 
intézmények udvarán kialakított ki-
sebb ágyások, ahol zöldséget lehet 
termeszteni közös fogyasztásra, 
vagy akár az intézmények konyhá-
jára. Továbbá ajánlották a zöldtech-
nológiák bevezetését, házak, 
tömbházak tetejének zöldítését, 

amivel növelhető a városi zöldöve-
zetek felülete. A városok vízháztar-
tását a környezetvédők javaslata 
szerint a településeket átszelő fo-
lyók, patakok medrének rehabilitá-
lásával, vagyis a természetes 
környezet visszaállításával lehet ja-
vítani. Az egyik megoldás szerint az 
esővíz összegyűjtésével kisebb 
tavak, ún. esőkertek alakíthatók ki 
a negyedekben, ahol a természet 
visszahódítja az átalakított, urbani-
zált területet. Az említett példákat a 
jó gyakorlatokat tartalmazó online 
füzetben foglalták össze, amelyben 
a partnerországokban megtalálható 
esettanulmányok elérhetőségét is 
megjelentették, így akiket érdekel 
valamelyiknek a kivitelezése, pon-
tos tájékoztatást kaphat róla. A fü-
zetet Hajdú Zoltán mutatta be.  

Ezután Szabó Beáta Csilla és 
Tăslăvan Marius Róbert tájépítész-
doktoranduszok egy alapos tanul-
mányt – doktori disszertációjukat – 
mutatták be, egy marosvásárhelyi 
városi park tervét, amelyet a lo-
varda helyén és a Maros jobb olda-
lán, az Újgát utca marosszentannai 
szakasza és a marosszentannai út 
által közrezárt – jelenleg mezőgaz-
dasági – területen képzeltek el. A ki-
váló, alapos munka szerint itt egy 
többrendeltetésű parkot alakítaná-
nak ki, ahol helyet kapna egyebek 
mellett szabadtéri színpad, sporto-
lásra alkalmas tér, egy tó, ahol télen 
korcsolyázni is lehet. És számos in-
novatív térrendezési megoldást is 
kínál.  

Dr. Hajdú László Hunor, a ma-
rosvásárhelyi Pando egyesület szak-
értője a városi zöldövezetek 
növelésének egyik megoldásaként 
ismertette az ún. Miyawaki-erdő 
koncepciót. Akira Miyawaki japán 
tájépítész javaslatára az 1970-es 
évek végén először Japánban, kis 
felületeken erdős területeket alakí-
tottak ki. A Miyawaki-erdő titka, 
hogy olyan – az adott területen ős-
honos – fafajtákat kell sűrűn egy-
más mellé ültetni, amelyek egymást 
segítik a növekedésben. Több képet 
is láthattunk arról, hogy a Japánban 
és más országokban évtizedekkel 
ezelőtt beültetett területeken mek-
kora erdőket alakítottak ki. Maros-

vásárhelyen a Köztársaság téren 
egy 40 négyzetméteres ovális terü-
leten 150 fát szeretnének elültetni 
kísérleti jelleggel. Amennyiben be-
válik, és van igény a Miyawaki-
erdők telepítésére, az egyesület más 
városokban is (Kolozsvár, Csíksze-
reda) ültetne hasonlót. Claudia Ilke 
biológus saját tapasztalatát osztotta 
meg a jelenlevőkkel. Marosvásár-
helyen hobbikertészként 2014-ben 
alakított ki egy kis közösségi kertet, 
amelyet lelkesen ajánlott partnerek-
nek is, amint hangsúlyozta, elsősor-
ban óvodák, iskolák oktatási céllal 
alakíthatnának ki udvaraikon ha-
sonlót, de más intézmények (idős-
otthon, büntetés-végrehajtó intézet 
stb.) is felkarolhatnák, hiszen ezál-
tal nemcsak zöldövezettel gazdagít-
hatnák a területet, a zöldségeskert 
termését (bio) saját célra használ-
hatnák fel.  

Az előadásokon és az utána kö-
vetkező beszélgetéseken a jó ötletek 
mentén fény derült a kivitelezésben 
tapasztalt objektív akadályokra is. 
Először is: a mi társadalmunk nincs 
felkészülve arra, hogy ezeket elfo-
gadja, befogadja. A közösségi ker-
teket lakónegyedekben nem lehet 
kialakítani, mert jelenleg ez tilos 
(közterületek). Másodsorban a ter-
mést „avatatlan kezek” gyűjtenék 
be, és ez vitára adna okot. A városi 
park kialakításának az az akadálya, 
hogy a terület nincs a város tulajdo-
nában. Továbbá: érvényben van a 
vízügyi hatóság azon rendelete, mi-
szerint gátakon, töltéseken nem 
lehet kerékpárutat kialakítani, mert 
„építményre nem lehet építkezni”. 
Magyarossy Andrea, a megyei ta-
nács vidékfejlesztési szakértője sze-
rint az újjáépítési projektek 
kilátásba helyezték a folyókat, pa-
takokat övező töltésen létrehozandó 
kerékpárutak kiépítését, így várha-
tóan eltörlik ezt a rendelkezést. Te-
gyük hozzá, egyelőre úgy tűnik, 
hogy a jó gyakorlatok életbe ülteté-
sét a „politikai akarat” hiánya is 
akadályozza.  

Dr. Hajdú Zoltán, a Fókusz Öko 
Központ vezetője elmondta, a környe-
zetvédelmi civil szervezetek egyik 
szerepe, hogy a döntéshozóknak meg-
oldásokat ajánljanak, ha szükséges, 
partnerei legyenek a kivitelezésben. A 
projekt célja is az volt, hogy igazolja, 
lehet másként, környezetkímélőbb 
szemlélettel városfejlesztési terveket 
készíteni. A jó gyakorlatok füzetében 
több olyan megoldás van, amelyet, ha 
van politikai akarat, alkalmazni lehet. 
„Mi megtettük a lépést, a labda már 
nem a mi térfelünkön van” – össze-
gezte a szeminárium célját a szervezet 
elnöke.  

Környezetvédelmi megoldások  
Városi erdők, közösségi kertek 

November 24-én, csütörtökön a marosvásárhelyi Studium 
Hubban olyan környezetvédelmi megoldásokat mutattak be a 
Fókusz Öko Központ munkatársai, partnerei, amelyekkel nö-
velni lehetne a városi zöldövezeteket és a vizes élőhelyet. A 
szemináriumon egy hároméves terv eredményeit összesítet-
ték munkafüzetben, amit javaslatként, ötletforrásként fel-
ajánlanak önkormányzatoknak és nem csak. A rendezvényen 
jelen volt több civil szervezet és intézmény képviselője is, 
köztük Dániel Lajos, a marosvásárhelyi virágkertészet igaz-
gatója.  

Vajda György

Fotó: Vajda György
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– Művész úr, mindenekelőtt beszéljünk a gyermekkorá-
ról. Milyen emlékei vannak szülőhelyéről a háború utáni 
időszakból? 

– Szászrégenben születtem 1942. november 30-án. Arra 
emlékszem, hogy Régenből menekültünk Kisbölkény felé, 
engem kocsiban toltak, lehettem úgy kétéves forma. Ők előre 
néztek, én meg hátra – az égen fantasztikus fények repültek. 
Mi lehetett? Nem tudtam. Amikor az első háborús filmet lát-
tam, újra találkoztam a csodával, azóta tudom: ami akkor el-
kápráztatott, maga volt a borzalom: a Sztálin-orgona. 
Hároméves koromtól jártam óvodába. Minden évzáró ünne-
pélyen az énekeket és a táncikákat én kísértem zongorán. Fi-
zettek is érte – ez volt az első keresetem. Emlékszem, hogy 
kora reggeli miséken ministráltam, utána futás a Hegy utcai 
katolikus iskolába, ott voltam elsős. Még valami: Szászrégen-
ben nagyon sok zsidó ház volt. Volt két zsinagóga is. Néha 
lementünk szüleimmel a vasútállomásra; valahol, egy holt-
vágány mellett sok ember, asszony, csomag, bútor, ruhák – 
nem értettem, hogy miért… Szüleim barátaikat, ismerőseiket 
látogatták meg – talán megint marhavagonokra vártak azok, 
akik már megjárták a poklot, és élve szabadultak? Most meg 
éppen kivándorolnak: előbb házukból-lakásukból a vasútál-
lomásra, onnan, hetek-hónapok múlva, Palesztinába. Nevekre 
nem emlékszem, csak arcokra, meg a nagy szomorúságra. 
Jóval később tudatosult bennem: egész Szászrégenben nincs 
velem egykorú zsidó gyermek – elmentek. 

– Hogyan emlékszik a szüleire? 
– Apám Segesváron született, anyám Berlinben. Nővérem 

Brassóban, én meg Szászrégenben. Ez a felsorolás önmagá-
ban is bizonyos politikai helyzetet rejt... Apám születési bi-
zonyítványában a név tz-vel van írva, nővérem román 
világban született, helyből román c-vel (ţ) írták a nevét, én 
magyar világban születtem, dukált nekem a cz. 

– Hogyan kezdődött a zenei pályája? 
– Egyszobás állami lakást kaptunk, egy régi szász porta 

udvarára nyílót. Volt egy zongoránk, amely jobb időkben a 
tiszti kaszinóban pompázott igazi hangszerként, onnan került 
a Hadsereg Házába. A háborút túlélte, a békébe belehalt, si-
ralmas állapotba került. Használhatatlan volt. Apám ismerte 
a hangszert, utánanézett, nem lehetne-e bérbe venni névleges 
összegért az államtól, majd működőképesen szolgáltatnánk 
vissza, mikor visszakérik. Beleegyeztek. Apámnak volt egy 
órás barátja, aki mint hadifogoly valahol egy zongoragyárban 
dolgozott, úri szabóktól szereztek maradék posztót, filcet stb. 
Sok-sok munka után a zongora megszólalt. Hatalmas, hosszú 
hangversenyzongora volt, szinte az egész szobát betöltötte. 
Egy zongora, két felnőtt, egy már-már nagylány és egy kisfiú. 
A nővérem zongorázni tanult két hajdanvolt apácánál, zon-
goraórák, virágkertészet, idegennyelv-tanítás volt a megélhe-
tésük. Én is odaültem a zongorához, próbálgattam. Egy idő 
után már emlékezetből játszottam két kézzel azt, amit ő az-
előtt kigyakorolt. Ez volt az első igazi találkozásom a zongo-
rával, a zenével. 

Zelk Zoltán 

December  
 

Cammogva lép, szelet köhög  

s reszketve rázza vén fejét,  

amelyről hulló hajaként  

repül, száll a hó szerteszét.  

 

Olykor megáll és nézi a  

rőzsegyűjtő szegényeket  

s ő őrzi csillaggal ama  

jászolban alvó kisdedet….  

 

Zörgőkarú fák sorfala  

köszönti őt, amerre jár  

s háta mögött jégfogait  

 

csattogtatja már Január! 
 
(1936) 

SZERKESZTI: 
KAÁLI NAGY BOTOND 
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(Folytatás az 5. oldalon)
Fejezet Székely Ferenc hamarosan megjelenő, 11. interjúkötetéből.  Hencz József                      Fotó: Erdélyi Lajos

Bokrétát kötöttem  
Születésnapi beszélgetés a 80 éves Hencz József zeneszerzővel, 

karnaggyal, egyetemi tanárral 
Székely Ferenc 



 Épp harminc éve, 1992. október 7-én Va-
dasdra látogatott Haáz Sándor erdélyi magyar 
etnográfus, grafikus, a székely népviselet 
egyik legavatottabb ismerője, a népművészet 
tudora. Akkor épp 80 éves volt. E sorok író-
jának meghívására érkezett a faluba, azzal a 
céllal, hogy megtekintse a helyi református 
templom belsejében lévő textíliákat, a pa-
dokra és karzatokra évtizedekkel korábban 
felszerelt kézimunkákat, és véleményt mond-
jon egy esedékes, teljes varrottascseréről. 

 Haáz Sándort korábbról ismertem, gyak-
ran találkoztunk a Kriza János Néprajzi Tár-
saság gyűlésein, szakmai megbeszéléseken 
vettünk részt itthoni és külföldi szemináriu-
mokon. 

Gyakran fordultam meg marosvásárhelyi 
lakásán, a Ballada utca sarkán, ahol a kölcsö-
nös tisztelet és megbecsülés jegyében beszél-
gettünk népi kultúránk múltjáról, jelenéről, a 
tiszta forrásból való merítkezés fontosságá-
ról. Szó volt egy vadasdi gyermeklájbiról is, 

amit az édesapja, Haáz Ferenc Rezső1 1912 
körül rajzolt le Székelyudvarhelyen (a piros-
kék csíkos, széles kék zsinórozású lájbit egy 
vadasdi diákon látta meg), amely ma is a szé-
kely anyaváros múzeumában található. Erről 
bővebben a Népismereti Dolgozatok 1978 
kötet 143. oldalán ír. 

Kérésemre örömmel vállalta, hogy saját 
autónkkal kijön Vadasdra, s egy éjszakát la-
kásunkban tölt, ahol tovább folytattuk a be-
szélgetést, ott, ahol korábban abbahagytuk... 
Ekkor került elő a családi könyvtárunkban 
őrzött, korábban megvásárolt Udvarhelyi 
varrottasok. Írás utáni varrottas minták  
Szentimrei Judit előszavával (társszerző Cs. 
Gergely Gizella; szerkesztő Salamon Anikó) 
című kötet, amely 1976-ban jelent meg a Kri-
terion gondozásában. Sok fontos, érdekes 
dolgot mesélt az anyaggyűjtésről, a kötet 
rajzanyagáról, a kiadás hátteréről, amiről 
egyébként sohasem szereztünk volna tudo-
mást. A kötet borítójára ajánlásként ezt írta: 
A vadasdi fiatalok lelkes és szorgos munkájuk 
mellé állva segítséget szeretnék adni Székely 

Ferencnek és Teréznek szeretettel: Haáz Sán-
dor (aláírás) 1992. X. 7. 

Másnap látogattuk meg a helyi református 
templomot, ahol Kiss Károly lelkész foga-
dott, bemutatva a megfakult, kicserélésre 
„megérett” textíliákat. A helyszínen előadott 
érvelései és szakmai tanácsai elérték céljukat: 
az általa ajánlott mintázat, a formai követel-
mények bemutatása teljes változást hozott a 
templombelső későbbi átalakításában. Ma is 
ezek az írásos kézimunkák díszítik a vadasdi 
templombelsőt. 

 
* * * 

Haáz Sándor már egyetemista korában be-
kapcsolódott az erdélyi fiatalok falukutató 
mozgalmába, s budapesti diákként megis-
merkedett az Országos Magyar Bokréta Szö-
vetségen keresztül a néptáncmozgalommal. 
Egyetemi néptánccsoportot szervezett és irá-
nyított. A háború kitörése után visszatért Er-

délybe, és tanár lett Székelyudvarhelyen, Ko-
rondon és Székelykeresztúron. 

1955-ben került Marosvásárhelyre, ahol 
néptánc-szakirányító volt a Maros-Magyar 
Autonóm Tartomány központi Alkotások Há-
zában, majd 1956 októberében, amikor meg-
alakult az Állami Székely Népi Együttes – a 
későbbi Maros Művészegyüttes –, őt bízták 
meg a tánckar megszervezésével, a táncmes-
teri teendőkkel. 1964-ig volt a népi együttes 
koreográfusa és kosztümtervezője. Ezután 
rajzot tanított az egyik marosvásárhelyi isko-
lában. 1974-ben nyugalomba vonult, ezt kö-
vetően szakirodalmi és népművészeti 
munkásságának élt. Az ő rajzaival jelent meg 
Gazda Klára Gyermekvilág Esztelneken című 
munkája (1980) és Szentimrei Judit Széki ira-
tosok című kiadványa (1982). 

Haáz Sándor 95 éves korában, 2007. május 
21-én hunyt el. Idén volt születésének 110. és 
halálának 15. évfordulója. 

Székely Ferenc 

1 Haáz Ferenc Rezső (1883–1958) székelyudvarhelyi tanár, néprajzkutató, Haáz Sándor édesapja. 
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Támogatók:

Amint arról korábban többször is hírt 
adtunk, a Maros Megyei Múzeum Mű-
vészeti Osztályának szervezésében, a 
Kultúrpalota jobb szárnyának máso-
dik emeleti kiállítóterében pénteken 
délután megnyílt Pittner Olivér ret-
rospektív kiállítása. 

Pittner Olivér (Lupény, 1911–1971, Ma-
rosvásárhely) ahhoz a nagybányai nemzedék-
hez tartozott, amely a két világháború közötti 
időszakban megújította a művésztelep szel-
lemiségét. 1930-ban iratkozott be a nagybá-
nyai festőiskolába, ahol hamar csatlakozott a 
baloldali eszméket terjesztő fiatalok csoport-
jához. Politizálásuk miatt 1931-ben kizárták 

őket a festőiskolából. E lázadó fiatalok (Ag-
ricola Lídia, Katz Márton, Csizér Lilla, 
Kahán Sára, Pittner Olivér, Vida Géza, Kazár 
László stb.) nemcsak egy igazságosabb tár-
sadalomért küzdöttek, hanem egy korszerű 
művészet kialakítását is szorgalmazták. Mon-
danivalójukat és a művészeti stílus szintézisét 
eleinte az erőteljes színhasználatban, a raci-
onális-konstruktív szerkesztésben és a ku-
bista hagyományokban találták meg. A 
csoport hamar szétszóródott, Pittner kontú-
ros, kubisztikus stílusát pedig lassanként fel-
váltották a puhább, festőibb pasztellképek. 

Amint azt a szervezők közleményében is 
olvashatjuk, 1941 körül illegalista küldetései 
miatt Pittner felhagyott a festészettel, s csak 
jó egy évtized múltával kezdett hozzá ismét. 
Közben a marosvásárhelyi és a nagyváradi 
színház gazdasági vezetője volt, majd eltávo-
lítása és a pártból való kizárása miatt külön-
böző vállalatoknál dekoratőrként dolgozott. 
Az 1945 utáni társadalmi-politikai rendből 
kiábrándult, a kötelező szocialista realizmust 
elutasító Pittnert az újrakezdésben az 1960-
as években Marosvásárhelyen letelepedett fi-
atalok, elsősorban Balázs Imre és Nagy Pál 
barátsága és biztatása segítette. Segesváron, 
Nagyszebenben készült, a kubizmushoz visz-
szanyúló városképei szigorú, szinte geomet-
rikus rendben sorakozó utcarészleteket 
ábrázolnak, a gyergyói vidékek redukált, hul-
lámzó felületei viszont Barcsay Jenő tájképe-
ivel mutatnak rokonságot. Az évtized 
közepén kezdte el kiszáradt fákat, összefo-
nódó, kusza gyökereket ábrázoló, jelkép-
szerű, máskor szürreális hatású sorozatát, 
amelyekből néhányat évente a tartományi, il-
letve a megyei képzőművészeti tárlatokon 
adott közre, majd 1970-ben a marosvásárhe-
lyi művészek társaságában a bukaresti Dalles 
teremben is bemutatkozott.  

Pittner 1934-ben rendezte egyetlen önálló 

kiállítását Nagybányán, amelyet azután Szat-
márra is elvitt. A későbbiekben életművének 
átfogó bemutatására nem került sor, így ezt 
az adósságot pótolja ez a retrospektív tárlat. 
A kiállítás minden korszakának legjellem-
zőbb alkotásait igyekezett összegyűjteni, s 
néhány olyan analógiával is kiegészülnek, 
amelyek jobban megvilágítják különleges 
művészi életpályáját. A 23 helyről kölcsön-
zött, németországi, magyarországi, romániai 
köz- és magángyűjteményekből érkező, meg-
közelítőleg 70 olajkép, pasztell és grafika 

mellett a Pittner-hagyatékból származó leve-
leket, dokumentumokat, archív családi képe-
ket is láthatja a közönség. 

A kiállítás kurátora Szücs György művé-
szettörténész (Magyar Nemzeti Galéria, Bu-
dapest), társkurátora dr. Salat Csaba 
műgyűjtő (Marosvásárhely), koordinátora 
Oniga Erika művészettörténész (Maros Me-
gyei Múzeum). A tárlat 2023. április 30-ig lá-
togatható keddtől péntekig 9.00 és 16.00, 
szombat és vasárnap 9.00 és 14.30 óra között. 
(Knb.) 

Megnyílt Pittner Olivér retrospektív kiállítása 

110 éve született, és 15 éve hunyt el 
Haáz Sándor Vadasdon 

Pittner Olivér: Önarckép szivarral, 1937, Maros Megyei 
Múzeum – Művészeti Osztály

 Pittner Olivér: Aranyművesek utcája, Nagyszeben, 1965, Maros Megyei Múzeum – Művészeti Osztály

Pittner Olivér: Dombos táj, 1968, Maros Megyei Múzeum – Művészeti Osztály Pittner Olivér: Új hajtás, 1969, Maros Megyei Múzeum – Művészeti Osztály 



– Mi érdekelte még a zenén kívül? 
– Irodalom, vers, színház… Matek-fizika 

osztályba jártam, de minden irodalmi verse-
nyen díjat nyertem, könyveket persze. Az 
egyik könyvbe ezt írta bele a magyartanárom: 
H. J.-nek, a leendő nagy írónak. Akkor úgy 
nézett ki, hogy… A könyvet úgy eldugtam, 
hogy soha senki meg ne találja, és bizisten 
nem tudom, hova lett, megvan-e még vala-
hol... 

– Hová felvételizett; milyen emlékei van-
nak az egyetemi évekből? 

– Kolozsvár, zeneakadémia, 1960. Gondol-
tam, tudok annyit zenéül, hogy zenetanári 
szakra felvételizzek. Rengetegen voltunk; 
akkor létezett egy ún. tartományi ösztöndíj; 
hogy megkapjam, csak be kellett jutnom. A 
legkisebb megerőltetést sem jelentette a fel-
vételi vizsga. Bejutottam. Az ösztöndíjból ki-
telt bentlakásra, kajabonra, plusz 30 lej 
költőpénz. Minden adva volt a jó munkához, 
de azon kaptam magam, hogy minden köny-
nyen megy. Szívtam magamba minden meg-
tanulhatót, esténként meg pótoltam a 
„kultúrhiányosságokat”: hangverseny, opera, 
színház, kamaraestek – csak én tudtam, meny-
nyi pótolnivaló volt. Még arra is maradt időm, 
hogy Bereczky Péter rendező diákszínjátszó 
csapatába járjak. Év múltán már Horváth Béla 
és Bisztray Mária csoportjába jártam; remek 
társaság volt, sok nagyszerű színész került ki 
közülük. Nem olyan rég mondtam életem tár-
sának, László Zita színművésznek a Csongor 
és Tünde bemutatója apropóján: épp 60 évvel 
ezelőtt játszottam a Tudós szerepét... Akkori-
ban valahogy mindenre jutott idő: statisztál-
tam a Magyar Operában, a Román Operában, 
énekeltem az opera kórusában, a Lohengrin-
ben, zongoráztam teadélutánokon, táncesté-
ken, munkásklubokban, az akkor divatos 
vállalati művészbrigádoknak írtam zenét, szö-
veget, néha éjszaka vagonokat raktunk ki... 
Kellett egy kis zsebpénz. Szórakozva tanul-
tam, és tanulva szórakoztam, dolgoztam, 
pénzt kerestem. Anyám néha indigós boríték-
ban küldött egy-egy háromlejest, mindig meg-
hatódtam, aztán hetente visszaküldtem 
ugyanúgy egy százast. Olyankor mintha egy 
kicsit boldog lettem volna... 

Egyszer véletlenül a kezembe akadt egy 
kottaalbum. Eisikovits Mihály: Dalok Balázs 
Béla verseire. Átjátszottam. Első megállapí-
tásom: nagyon szépek! Az altatódalra még 
most is emlékszem. Második megállapításom: 
ilyet én is tudnék írni, de ezt sokkal halkabban 
mondtam... Másnap audienciára jelentkeztem 
a rektorátuson. Nem túl folyékonyan, de el-
mondtam: szeretnék felvételizni zeneszerzés 
szakra a zenepedagógia mellett. Másodéves 
voltam. A válasz egyszerű volt: nem lehet 
egyszerre, párhuzamosan két szakot végezni. 
Nem tudom, mit olvasott le ábrázatomról, 
hosszú csend után kérdezte: nagyon szeret-
néd? Némán bólogattam. Ehhez a tanügymi-
niszter külön engedélye szükséges, menjek fel 
Bukarestbe, próbáljak szerencsét. 

– S valóban leutazott Bukarestbe? 
– Este már vonatra ültem, reggel fáradtan 

érkeztem az Északi pályaudvarra. A tan-
ügyminisztériumnál jó korán már rengetegen 
álltak-várakoztak; az újonnan érkezőknek sor-
számot adtak, aztán, ahogy lesz… Valamikor 
bekerültem a titkárságra, de közben lejárt a 
munkaidő. Jöjjek holnap, mondta a titkárnő. 
Meg se tudtam szólalni... Honnan jöttem? 
Mondom, Kolozsvárról... Üljek le az ajtó 
mellé, mondta, a miniszter elvtárs még bent 
van, ha kijön, szólítsam meg, próba, szeren-
cse... Pár perc múlva nyílik az ajtó, a miniszter 
aktatáskával a kezében, ballonkabát a vállán, 
kilép... Mielőtt elindulna, én felállok, de olyan 
szerencsétlenül, hogy elállom az útját. A tit-
kárnő oldotta fel a helyzetet. Miniszter elvtárs, 
nem hallgatná meg a fiatalembert, Kolozsvár-
ról jött. Pillanat múlva bent voltunk az irodá-
jában. – Ia spune! (Mondd csak!) Elhadartam 
a kérésemet. – Ilyen kéréssel még senki sem 
fordult hozzám – jegyezte meg. Megbírom a 
két tagozatot egyszerre? Kivágtam: meg hát! 
– De utána fogok nézni, erre számítson! Este 
már engedéllyel a zsebemben ültem a vona-
ton, robogtam Kolozsvár felé. Mikor megér-
keztem, kiderült: a rektor már nem rektor, 
közben váltás történt. Az új rektor dr. Sigis-
mund Toduţă, a zeneszerzés szak professzora. 
Harmadnap fogadott, válasza rövid volt: szep-
tember 2-án felvételi vizsga. Hozzak néhány 
szerzeményt, ha van. Még nem volt, de ak-
korra lett. Alig győztem kivárni a szeptem-

bert. Zeneszerző-növendék lettem. Igaziból 
nem készültem erre a pályára, talán a sors 
szánt erre, vagy a végzet, vagy talán Isten aka-
rata... Elindultam, nem sejtettem, milyen 
nehéz-gyönyörű útra vállalkoztam. 

– Tanárai közül kit tudna megemlíteni, 
aki nagyban befolyásolta művészi pályá-
ját? 

– Dr. Sigismund Toduţă mesteremnek kö-
szönhetek mindent, amit a zenéről, zeneszer-
zésről megtanultam. Tudása mérhetetlen, 
emberi tartása példás, műveltsége ámulatba 

ejtő, magatartásában nem volt semmi kér-
kedő. Nekem, kezdőnek is úgy magyarázott, 
mintha számomra már ismert dolgokról lenne 
szó, de helyzeténél fogva kötelessége mégis 
elmondani. Román nyelven tanított. Egyszer 
egy kifejezést nem értettem pontosan, és hely-
telenül használtam. Lefordította: dallamge-
rinc, kolléga úr... Később, amikor 
megmutattam neki a Radnóti-requiememet, 
már meg se lepődtem, hogy a Razglednicákat 
ismerte, kívülről tudta... Hát ilyen volt. Örök 
példa számomra. 

– Kolozsvári évei alatt volt olyan fellé-
pése, amire ma is büszke? 

– Mozart: Koronázási mise, Szent Mihály-
templom. Először csak egy ötlet volt, aztán 
mind erősebb gondolat. Megkérdeztem a plé-
bános urat, mi a véleménye? Csodálkozott, 
mert a vállalkozás nem csak nagy, de merész 
is volt abban az átkos időben. Templom?... 
Egyházi muzsika?... A hangversenyteremben 
csak a Requiemet játszották, ha egyáltalán ját-
szották nagy ritkán – még az orgona is a kle-
rikális reakció egyik eszközének számított. 
Belevágtam. Szájról szájra terjedt a hír: a Ko-
ronázási mise próbája a zeneiskola zenekari 
termében. Majd’ nyolcvan ember a kórusban, 
egytől egyig kiváló muzsikusok a zenekarban, 
nagyszerű énekszólisták. Néhány próbával re-
mekül összeállt minden. Ami a dolgok ellen 
szólt, hogy nem koncertszerű előadás volt, 
hanem a szertartás részeként szólalt meg a 
mű. A templom már jóval a beharangozás 
előtt zsúfolásig megtelt, és mondták: még 
mindig jönnek. A karzaton az orgona előtt a 
kórus, zenekar, szólisták, én velük szemben, 
háttal a mélységnek, vezényeltem. Máig sem 
tudom, mi szédített meg jobban: a Mozart-
muzsika vagy a hátam mögötti mélység. Gyö-
nyörű pillanatok voltak. Az emberek még 
sokáig ott maradtak a téren, meghányva-vetve 
az eseményt, később mondták: sok vilá- 
gosszürke öltönyös fiatalember is végigülte a 
misét... Semmi utólagos következménye nem 
volt a dolognak. Lehet, hogy a Mozart-mu-
zsika és a környezet csodát tett? Szeretném 
hinni, hogy igen. Az emberek évek múltán is 
emlékeztek erre az eseményre. Akkor ez 
egyedi, nem mindennapi és nem kockázat-
mentes vállalkozás volt. Örök emlék. 

– Hogy történt a kihelyezés, hol kezdte ta-
nári pályáját? 

– 1965-ben végeztem a zenepedagógián, a 
kihelyezés, a tulajdonképpeni választás Buka-
restben volt, média szerinti sorrendben. Ko-
lozsvár szóba sem jött, nem volt kolozsvári 
személyazonosságim, és ez kizáró, meghatá-
rozó jellegű volt. Bánffyhunyadot választot-

tam, ez volt Kolozsvárhoz a legközelebb. Be-
jelentkeztem, elmentem katonának, pont tan-
évkezdésre tértem vissza a líceumba. Egy 
évig tanítottam ott román tagozaton, nem bán-
tam meg egy pillanatra sem. Szép, okos, tiszta 
tekintetű gyerekek voltak, a közeli dombokról 
jöttek be kora reggel gyalogosan az iskolába, 
útközben gyűjtött ölnyi mezei virággal érkez-
tek az órámra. Minden nap ölnyi színes virág-
gal mentem haza, Kolozsvárra. Mert 
ingáztam. 

– Hogy került Kolozsvárra? 
– A balettiskola versenyvizsgát hirdetett 

korrepetitori állásra. Jelentkeztem, felvettek. 
Ősztől már az első és utolsó évfolyamon dol-

goztam, egy számomra 
új művészeti ággal is-
merkedtem. Megszeret-
tem, megtanultam 
minden elsajátíthatót a 
szakmáról. Új környeze-
tem nem maradt hatásta-
lan zeneszerzői énemre 
sem. Ebben az időben 
több kamarabalettet 
írtam, ezek közül kettőt a 
várnai és moszkvai nem-
zetközi balettversenye-
ken is bemutattunk. 
Ezeken a versenyeken 
állandó meghívott zon-
gorakísérő voltam, no 
meg szerző is egyben. A 
Sikoly című egyfelvoná-
sos balettemet a Román 
Opera társulata mutatta 
be Maksay Éva koreog-
ráfiájában. 

Ebben a színes forga-
tagban – minden terem-
ből zongorahang meg 
hangos számolás hallat-
szott ki – néha kénytelen 
voltam kihasználni az 

órák és próbák közti hosszabb szüneteket úgy, 
hogy a diplomamunkám partitúráján dolgoz-
tam. Csodálkoztak is a kollégák, hogy lehet 
ezt csinálni? Nemcsak ők, én is csodálkoztam, 
de mégis megszületett a mű. Előtte pár évvel 
a kislányom is. A partitúra egyik lapján – mai 
napig rajta van a kézjegye – egy szép nagy... 
mit írtál, Helgucika? Ez egy Fisz – mondta... 
Jó negyed oldalt betöltő hangjegy volt. A mes-
terem többször végignézte már a partitúrát, de 
most fedezte fel az „idegen hangot”. Elkomo-
rodott. Mondtam, hogy s mint történt... Akkor 
láttam a Mestert először mosolyogni. A nap 
halála című oratórium partitúrájának egyik 
lapján örökre megmaradt az „idegen hang”. 
Ezzel együtt lett kitűnő tízes diplomamunka. 
Egy ilyen helytől, amihez ezer szállal kötődik, 
nem könnyen válik meg az ember. 

– 1973-80 között a Maros Művészegyüt-
tes karmestere volt. 

– Kaptam egy levelet Marosvásárhelyről, 
Zoltán Aladár, a filharmónia igazgatója írta. A 
Maros Művészegyüttes karmesteri állásának 
betöltésére versenyvizsgát hirdet, szívesen 
venné, ha jelentkeznék. Volt min rágódnunk a 
feleségemmel: kolozsvári munkahely, lakás, 
kislányunk a zeneiskolában első osztályos he-
gedű szakon. Elmentem a versenyvizsgára. 
Én voltam a messziről jött idegen, úgy nézett 
ki a dolog, mintha nem számítottak volna rá, 
hogy más is jelentkezik, mint akire gondol-
tak... Engem vettek fel, mint később kiderült, 
sokaknak nem volt ínyére. Kolozsvárt váltani 
Marosvásárhelyre abban a pillanatban olyan 
volt, mintha a mindent váltottuk volna a szinte 
semmire. Megtettük. Idővel helyrerázódtak a 
dolgok. Hét év alatt bejártunk minden vidéket, 
mindenhol ugyanazzal a profi igényességgel 
léptünk fel, és ezt nem utasításra tettük, 
hanem az elhivatottság, az ügyszeretet, a hi-
vatástudat diktálta. 

– Csak itthon koncerteztek, vagy voltak 
külföldön is? 

– 1977-ben Zoltán Aladár hívatott Székely 
Dénessel, az együttes igazgatójával együtt. 
Valami olyasmiről volt szó, hogy független-
ségi centenárium, állami protokoll, turné... 
egy hazai folklóregyüttes számára, de egy ki-
kötéssel: a műsorban a centenárium temati-
kája jelen kell legyen. Na, ezért nem vállalta 
egyetlen hazai folklóregyüttes sem a dolgot, 
így került a „téma” Marosvásárhelyre. Szov-
jetunió, Távol-Kelet stb. Csábítóan hangzott. 
Zoltán Aladár rám nézett, pedig Marosvásár-
helyen – őt magát is beleértve – volt még pár 
zeneszerző... Megpróbálom, mondtam meg-
gondolatlanul. Nem volt jó válasz, mert már 
szorított az idő. D. Mureşan vásárhelyi költő 
írt egy forgatókönyvet. Tizenegy nap és tizen-

egy éjszaka alatt, szinte alvás nélkül, megír-
tam a partitúrát, így született meg A függet-
lenség poémája című mű, amit csak meg 
kellett koreografálni-rendezni-tanulni: ének-
kar-tánckar-zenekar-szólisták-műszak, min-
denki, aki élt és mozgott. Kész lett a színpadi 
mű. Megnézték. Miénk volt a turné: Szovje-
tunió (Moszkva, Leningrád, Riga), Mongólia, 
Kína, Észak-Korea és még pár ország, ahova 
vízumunk is volt, de nem jutottunk el, mert 
vagy éppen ellenforradalom volt, vagy kole-
rajárvány, vagy kormányválság. A világnak 
azt a részét láttuk, amit akkoriban mások ne-
migen. Mesevilág volt, de igaz. Letelt a hét 
év, olyan irányba változtak a dolgok, ami szá-
momra nem volt vállalható. Beadtam a fel-
mondásomat, szó nélkül elfogadták. 

– Voltak nagyon szomorú percei is az 
életben? 

– Voltak. Lányom, Hencz Helga XI. osztá-
lyos kamaraestje a filharmónia kistermében. 
Zongorán kísért Rónai István kolozsvári zon-
goraművész, egyetemi tanár. Nagyon nehéz, 
igényes műsort játszott. Jó teljesítmény, nagy 
siker volt. A nagyváradi filharmónia is meg-
hívta, ott is nagyon jó volt a fogadtatás. Iaşi, 
egyetemi előkészítő. Szinte egész napos 
munka; nem jelzett a vészcsengő, érettségi 
vizsga előtt megbénult a bal kéz, súlyos ínhü-
velygyulladás. Kálváriastációk sora, orvosok, 
kórházak, műtét, orvosok, kórház... Görgényi 
csodadoktor... ajánlanak egy kockázatos mű-
tétet. Lebeszélnek róla... Áll a szoba közepén, 
hegedű a kezében, az arcán folyik a könny... 
Valami csodainjekcióval kiválóan levizsgázik, 
kb. egyórás hatás, utána minden úgy, ahogy 
addig... Svédország – talán ott segíthetnének. 
Útlevél? Abban az időben? Hosszú történet... 
Meglett az útlevél. Segesvári vasútállomás, 
Balt Orient Expressz, nem tudtuk, fogjuk-e 
még látni valaha. „Ők” sem. Rögtön be is osz-
tottak mellénk egy fiatal tisztet. Hát így ment 
ez akkoriban. Közben a lányt meggyógyítot-
ták, Brechttel ellentétben, a szerencsés körül-
mények egybeesése folytán. Pár hónap múlva 
már a sikeres egyetemi felvételin is túl volt. 
Hegedűművész. 

– Mikor boldog egy zeneszerző? 
– Ha én azt tudnám! Hát nemigen fordulhat 

elő. Vezényeltem a saját művemet, és találtam 
benne nekem nem tetsző dolgokat. A zongo-
rista esete könnyebb. Ha nem üt mellé, akkor 
már nagy baj nincs. De félre a tréfával, azért 
voltak rá példák. Az oratórium bemutatóját 
már említettem. Mondanék egyet a közelmúlt-
ból is. Kiáltó szó – dramatikus kantáta vegyes 
karra és narrátorra. Talán nem a „boldog” 
jelző illene ide, de minden ezzel egyenértékű 
érzés. Kós Károly emlékére írtam; jó volt, és 
jó volt közönség elé vinni azokat a szavakat, 
amelyek évtizedekre tiltottak voltak. Jó volt 
együtt dolgozni a Bartók Béla  
Hagyományőrző Egyesület kamarakórusával, 
önmaguk képességeit múlták felül az előadás-
ban, és jó volt László Zita szájából hallani 
Kós Károly kemény, igaz, máig visszhangzó 
szavait, és én sem voltam túl rossz karnagy... 
A legjobb volt az előadás utáni döbbent csen-
det hallani a németi református templomban, 
és utána látni a köszönő tekinteteket... Boldog 
voltam akkor? Azt hiszem igen. 

– Milyen díjat, elismerést kapott? 
– A Romániai Zeneszerzők Szövetsége 

több művemet is díjazta, úgyszintén a min-
denkor regnáló kultuszminisztérium. Nem so-
rolnám a címeket, puszta adat, nem hordoz 
tartalmat. Egyet azért megemlítenék, mert kü-
lönös dolgok, történések egybeesését idézi. 
Távirati stílusban: Svédországban vagyok... 
hírek az otthoni eseményekről minden nyel-
ven... állomás... vonat... hajó... Balt Orient, 
román határ, ketten vagyunk a vonaton, egy 
asszony Roşiori de Vede-ből meg én. A hatá-
ron mondják: gondoljam meg, és menjek visz-
sza. Nagy dolgok történnek az országban. 
Köszönöm a jóindulatú tanácsokat, de mara-
dok. Másnap este szól a telefon. Jó későre fel-
veszem. A zeneszerző-szövetség egyik 
titkárnője: Mester, kiszaladtam az értékelő 
gyűlésről, hogy elmondjam: a mű megkapta 
a szövetség díját kamarazene kategóriában. 
Mondtam, hogy nagyon köszönöm a hírt, de 
most igazán nem tudok neki örvendeni, mert 
Temesváron lőnek a tömegbe. Bukarestben 
semmit sem tudtak, tőlem hallották először. A 
művet, amiről szó esett, csak jobb híján küld-
tem fel. Három dal a békéről, szoprán-brácsa-
zongora trióra, Domokos Eszter verseire. Én 
egyszerű dalciklust küldtem, a bizottság ka-
marazeneként értékelte és díjazta. Magyar 
nyelvű művet díjaztak akkor, amikor Temes-
váron lőttek… 

(Folytatás a 3. oldalról)

Hencz József és élettársa, László Zita  
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Közzétette 2022-2023-as, 78. évadának decemberi 
műsorrendjét a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház 
Tompa Miklós Társulata. Az év utolsó hónapjában 
az alábbi előadásokat – közöttük két bemutatót – 
tekintheti meg az érdeklődő közönség.  

December 2., péntek 19:00 óra – Henrik Ibsen: A vadka-
csa. Dráma. Rendező: Keresztes Attila. Nagyterem. Az elő-
adást 14 éven felülieknek ajánlják, időtartama 2 óra 40 perc 
(egy szünettel). 

December 4., vasárnap 19:30 óra – Olt Tamás: Abszint. 
Derűs zuhanás sanzonokkal. Rendező: Olt Tamás. Kisterem. 
Az előadást 12 éven felülieknek ajánlják, időtartama 1 óra 20 
perc (szünet nélkül). 

December 14., szerda 19:00 óra – George Ştefan: Tündér-

ország. Kortárs dráma. Rendező: Keresztes&Blaga. Nagy-
termi stúdiótér. Az előadást 14 éven felülieknek ajánlják, idő-
tartama 1 óra 30 perc (szünet nélkül). 

December 14., szerda 19:30 óra és december 15., csütör-
tök 19:30 óra – Boris Vian: Piros fű. Tragikomikus emlék-
utazás. Rendező: Fehér Balázs Benő. Kisterem. Az előadást 
12 éven felülieknek ajánlják, időtartama 1 óra 40 perc (egy 
szünettel). 

December 18., vasárnap 19:00 óra – bemutató előadás. 
A. P. Csehov: Meggyeskert. A Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház Tompa Miklós Társulata és a Marosvásárhelyi Mű-
vészeti Egyetem közös produkciója. Színmű. Rendező: Dob-
rovszki Dóra. Stúdió Színház. Az előadást 12 éven 
felülieknek ajánlják. 

December 19., hétfő 19:00 óra – A. P. Csehov: Meggyes-
kert.  

December 23., péntek 18:00 óra – Téli csodaházikó – Csil-
lagcsengő. Gyermekműsor. Projektvezető Benő Kinga. 
Nagyterem. Az előadás időtartama 50 perc (szünet nélkül). 

December 29., csütörtök 19:00 óra – előbemutató. Wil-
liam Shakespeare után Mohácsi testvérek: Szentivánéji álom. 
Vígjáték. Rendező: Mohácsi János. Nagyterem. Az előadást 
12 éven felülieknek ajánlják. 

December 31., szombat 19:00 óra – bemutató előadás. 
William Shakespeare után Mohácsi testvérek: Szentivánéji 
álom.  

Jegyek és bérletek személyesen a Marosvásárhelyi Nem-
zeti Színház nagytermi jegypénztáránál válthatók (nyitvatar-
tás: hétfőtől péntekig 9:00 és 19:00 óra között, tel. 
0365-806-865) a helyszínen előadás előtt egy órával, vala-
mint online a https://teatrunational.biletmaster.ro/?lang=hun 
honlapon. (Knb.) 

A Tompa Miklós Társulat decemberi műsorkínálatából 
Téli premierek 

A fejenként kétmillió forintos támo-
gatással járó díjat Eszenyi Zsombor 
klarinétművész, Fröschl Éva Lilla kürt-
művész, Hartmann Domonkos Péter 
csellóművész, Hontvári Gábor kar-
mester, Horváth Balázs dzsesszzon-
goraművész, Oláh Patrik zeneszerző, 
Pellet Sebestyén zongoraművész, Ro-
zsonits Ildikó zongoraművész, Ta-
bajdi Ádám orgonaművész és Tuznik 
Natália operaénekes vehette át – ol-
vasható az elismerés társalapítója, az 
MVM Zrt. szerdai közleményében. 

A magyarországi zeneművészet legkiemel-
kedőbb fiatal tehetségei tizenötödik alkalom-
mal vehették át a Junior Prima Díj magyar 
zeneművészet kategória elismeréseit novem-
ber 22-én. Mint a közleményben kiemelik, az 

MVM Csoport számára kiemelkedő fontos-
ságú a fiatal tehetségek támogatása, valamint 
a kulturális értékek ápolása és erősítése. A Ju-
nior Prima Díj másfél évtizede létrehozott 
magyar zeneművészet kategóriája, a művé-
szek elismerése is ezt szolgálja. Ez idő alatt 
a díj a magyar zeneművészet egyik legfonto-
sabb kitüntetésévé nőtte ki magát – hangsú-
lyozták a közleményben. 

Az elismerést minden évben 10 fiatal mű-
vész kapja meg, így a 15 év során összesen 
150 kimagasló tehetséget ismertek el a díjjal, 
akik már több mint 1500 rangos díjat nyertek 
nemzetközi zenei versenyeken. Sokan közü-
lük mára a világ legjelentősebb hangverseny-
termeiben lépnek fel. 

A közleményben idézték Juhász Editet, az 
MVM Zrt. átalános és jogi vezérigazgató-he-

lyettesét, aki kiemelte: a díj inspirál, egyben 
hatalmas támogatást nyújt a tehetségek zene-
művészeti kibontakozásában. „Az MVM 
Csoportnak mindig is kiemelten fontos volt 
azok támogatása, akik tudásukkal és tehetsé-
gükkel járulnak hozzá a magyar kultúra ter-
jesztéséhez és népszerűsítéséhez” – 
hangsúlyozta. 

A Junior Prima Díj zsűrijének tagjai min-
den évben magyar zeneművészeti szaktekin-
télyek. A grémium elnöke az idén is Vigh 
Andrea hárfaművész, a Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetem rektora volt. 

Mint a közlemény szerint rámutatott, ön-
magában a tehetség kevés a sikerhez, gyakor-
lás, erőfeszítés nélkül nem juthat a felszínre. 
„Megfelelő hozzáállás, alázat, megbízható-
ság, akarat – azaz kőkemény munka – nélkül 

nincs igazi siker. S ha mindez együtt is van, 
meg is valósul, a megfelelő anyagi és morális 
támogatás hiányát semmiféle zsenialitás nem 
képes ellensúlyozni” – mondta Vigh Andrea. 

A zsűri tagja volt Bacsó Kristóf szaxo-
fonművész, zeneszerző; Balázs János zon-
goraművész; Csonka András kulturális 
szakember, a Zeneakadémia programigaz-
gatója; Jakobi László gordonkaművész, 
hangversenyrendező; Keller András hege-
dűművész, karmester; Marton Éva opera-
énekes; Szentpáli Roland tubaművész, 
zeneszerző; valamint Takács-Nagy Gábor 
karmester, hegedűművész. A közlemény 
szerint a kuratórium tagjaként a döntésben 
még részt vehetett a nemrég elhunyt Szak-
csi Lakatos Béla zongoraművész, zene-
szerző is. 

Idén is tíz fiatal vehette át a Junior Prima Díjat zeneművészet kategóriában 

Egy hét múlva premier előtti vetí-
téssel kezdődik Marie Kreutzer 
Cannes-ban díjazott, és Oscarra 
nevezett Sisi-filmje, a Fűző (Cor-
sage) romániai mozikörútja. 

Tizennégy romániai városban lehet 
megnézni decemberben a Fűző című 
kosztümös, de romantikusnak nem feltét-
lenül mondható Sisi-filmet. Az osztrák-lu-
xemburgi-német-francia koprodukcióban 
készült filmdráma Erzsébet osztrák csá-
szárné, magyar királyné portréját rajzolja 
meg, nem szokványos – a népszerű, 
Romy Schneider-féle, 1955-ös verziótól 
kétségtelenül gyökeresen eltérő – eszkö-
zökkel és megvilágításban. 

A játékfilm története 1877-ben játszó-
dik, amikor a legendás szépségéért Eu-
rópa-szerte bálványozott, 40 éves Sisi már 
hivatalosan is öregasszonynak számít. Bár 

korábban kulcsszerepet játszott az Ausztria és 
Magyarország közti kiegyezésben, szerepe 
addigra pusztán jelképessé vált. Egyre két-
ségbeesettebben küzd, hogy megőrizze a 
róla alkotott képet és fiatalos külsejét. A 
bécsi udvar fullasztóvá válik számára, 
ezért fiatalkorának izgalmait keresve Ang-
liába és Magyarországra utazik, ahol meglá-
togatja egykori szerelmeit és politikai 
szövetségeseit. 

A film bemutatója idén, a Cannes-i Feszti-
vál Un certain regard versenyében volt, ahol 
a zsűri díjjal jutalmazta a címszerepet alakító 

Vicky Krieps rendkívüli színészi teljesítmé-
nyét. A Fűző azóta számos nemzetközi díjat 
nyert, ezt a filmet nevezte idén Ausztria a leg-
jobb külföldi film Oscar-díjáért folyó ver-
senybe, és az alkotás jelenleg három 
kategória jelöltjeként várja az Európai Film-
díjak decemberi átadóünnepségét. 

A filmet decemberben vetítik a romániai 
mozik Corset címmel, Marosvásárhelyen a 
Maros Megyei Múzeumban lehet megtekin-
teni egyszeri vetítésen, december 9-én 19 
órától. Az alkotás forgalmazója a Filmtett 
Egyesület. 

„Egy rendkívüli nő egy rendkívüli korban” 
December elején debütál a romániai mozikban a Fűző 
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MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőfelújítást, bármilyen 
javítást, festést, szigetelést, csatorna-
javítást, teraszkészítést. Hívjanak bi-
zalommal! Tel. 0759-467-356. 
(17641-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (17967-I) 

MEGEMLÉKEZÉS 

Szomorú szívvel tudatjuk, 
hogy a drága testvérem, 
PÁNCZÉL MÁRIA született 
MEZEI MÁRIA 2021. november 
26-án hagyott itt bennünket. 
Nagyon hiányzik a családnak. 
Akik ismerték, gondoljanak 
reá, rokonok, volt kollégák, 
szomszédok és jó ismerősök. 
Fájó szívvel megőrizzük a 
szívünkben. 
Szerető húga, Panni és 
családja: Andris, Karcsi és 
családja Debrecenből. 
Nyugodjon békében! (17723-I) 

Kit szívünkben őrzünk, nem 
hal meg soha, 
Kit lelkünkben látunk, nem 
hagy el soha. 
Kegyelettel és megtört szívvel 
emlékezünk november 27-én 
SIKÓ ÁRPÁDRA, az egykori 
ASA labdarúgócsapat játékosá- 
ra halálának 2. évfordulóján. 
Emléke örökké élni fog szí-
vünkben. Nyugodj békében! 
A gyászoló család. (17975-I) 

ELHALÁLOZÁS 
 
 
Szomorú szívvel tudatom, hogy 
szeretett férjem, a makfalvi szü-
letésű  

BERNÁD JÓZSEF  
életének 74. évében, rövid szen-
vedés után eltávozott az élők so-
rából. 
Temetése november 26-án, 
szombaton 14 órakor lesz a ma-
rosszentgyörgyi református te-
metőben. 

Gyászoló felesége, Anni. (-I) 
 
 
 
Búcsúzunk szeretett sógorunk-
tól, a makfalvi születésű  

BERNÁD JÓZSEFTŐL  
aki túl korán távozott közülünk. 
Sógornői, sógorai családjaikkal 

együtt. (-I) 
 
 
 

Fájdalommal tudatjuk, hogy a 
szeretett édesanya, nagymama, 
anyós, 

özv. LÁSZLÓ ROZÁLIA 
életének 83. évében, folyó hó 23-
án csendesen megpihent. 
Drága halottunk temetése no-
vember 26-án, szombaton 15 óra-
kor lesz a marosvásárhelyi Jeddi 
úti temetőben. 
Emléke legyen áldott, nyugalma 
csendes! 

A gyászoló család. (17978-I)

Hiába fakul meg a gyászruha, a 
fájdalom nem múlik el soha. 
Telnek a hónapok, múlnak az 
évek, a halottat eltemetik, 
csakhogy az emlék nem 
temethető el soha.  
Hirtelen halálod örökre megtörte 
szívemet, az idő múlásával egyre 
jobban érzem hiányod. Bár az élet 
oda vezet, ahova nem várnád, 
tudd, hogy az a te utad, azon kell 
menned tovább.  
Rátértél egy olyan útra, melyről visszajönni nem lehet, de ha mégis 
lenne egy irány, mely otthonod felé mutatna, tudom, jönnél, mert 
hozna a szeretet, hogy letöröld szememről a könnyeket.  
De hiába minden könny, Téged visszahozni nem lehet, csak meg 
kell tanulnom élni nélküled. 
Sok-sok szeretettel gondolok rád. Édesanyád. 
Tudom, hogy te nem jöhetsz, nemsokára én is odamegyek, egy 
életen át veled leszek. 
Fájó szívvel emlékezem 

BODÓ JÓZSEFRE, 
kinek november 25-én volt halálának 11. évfordulója. 

Sokszor gondol rád Édesanyád. (17911-I)

Fájdalommal emlékezünk január 
26-án 

id. ALEXA PÉTERRE 
halálának 2. évfordulóján. 
Két év telt el, hogy nem vagy 
velünk, de a szívünkben továbbra 
is ott vagy. Nem tudunk feledni, 
nehéz elhinni, hogy nem vagy 
közöttünk. 
Szeretetünk soha nem hal meg. 
Csak szeretettel tudunk rád 
gondolni.  

Emlékezik felesége, fia, menye. 
Nyugodj békében, drága PÉTER! (17851-I)

„Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazsága 
fiaik fiaival… Lelkem, áldjad az Urat!” 
Tíz esztendeje – 2012. november 26-án – emelte az Úr égi hazai 
útra, az igazak és halhatatlanok jézusi ösvényén, a szívjóság, a 
szelídség, a megértés Nagyasszonyát: 

NAGY ÁGNES tanárnőt. 
Minta és mérce életútja a család szív-, lélek-, imádság- és 
szeretetpalástját hagyta ránk, amely azóta is töretlen fénnyel 
szolgálja megmaradásunkat gondban és örömben. 
Áldott jelenlétét életünkben szívünk teljes szeretetével gondozzuk, 
őrizzük! 

Szerettei. (17930-I)

Oly jó volt, amíg velünk voltál, 
halálod óta széthullott az életünk. 
Nincs igaz öröm, ünnep, csak 
csendes bánat. 
Szomorú az út, mely sírodhoz 
vezet, hol pihen a te jóságos 
szíved. Édes jó Istenem, öleld át 
őt helyettünk, mert csak te tudod, 
mennyire hiányzik nekünk. 
Szomorú szívvel emlékezünk 
november 26-án a felejthetetlen 
férjre, édesapára,  nagyapára, 

id. SZÉKELY GYÖRGYRE  
halálának 29. évfordulóján. Emléked szívünkben őrizzük.  
Feleséged, gyermekeid és azok családja, unokáid: Boti, Emese, Beti. 

Nyugodj békében! (17980-I) 

• Romtelecom-tudakozó 
   - információ - 118-932 
   - általános - 118-800 
• Központosított ügyelet  
(Rendőrség, Tűzoltóság, SMURD,  
Csendőrség, Mentőállomás):  112 
• Rendőrség - 0265/202-305   
• SMURD (betegekkel  
kapcsolatos információk) - 0265/210-110 
• Sürgősségi szolgálat: 
   - gyermekeknek - 0265/210-177 
Marosvásárhelyi  
Polgármesteri Hivatal - 0265/268-330 
GYULAFEHÉRVÁRI CARITAS,  
otthongondozó szolgálat, 
8–16 óra között: 0736-883-110 
 
• Optika-Optofarm   - 0265/212-304

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

• Optolens szemsebészet - 0265/263-351 
•  Marmed - 0265/250-344 
   járóbeteg-rendelő: - 0756-468-658 

- 0729-024-380 
  Labor - 0751-114-307 

e-mail: marmed@marmed.ro, 
www.marmed.ro 

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

• Emma vendéglő, - 0740-083-077 
  hidegtálak készítése - 0365/404-664 
• Prefektúra - 0265/266-801 
• RDS–RCS - 0365/400-401 

- 0365/400-404 
• Áramszolgáltató vállalat - 0800-500-929 
  - vidék - 0265/929 
• Delgaz Grid - 0265/200-928 

- 0800/800 928 
• Aquaserv: 
- hideg víz-csatorna - 0265/215-702  
- közönségszolgálat - 0265/208-888 
- központ - 0265/208-800 

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

- 0744-282-710 
• Alkony Kft. temetkezés (24 ó.) - 0265/263-865 
koporsók, kellékek, - 0745-606-215   
koszorúk - 0745-606-269  
és halottszállítás - 0758-047-604 
• Maros megyei RMDSZ - 0265/264-442 

- 0265/262-907 

Méltányos reklámdíj fejében  
állandó szereplője lehet 

a FONTOS TELEFONSZÁMOK  
rovatnak.  

Várjuk jelentkezését   
a 0265/268 854-es telefonon.

FONTOS  TELEFONSZÁMOK 
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A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

A klímaváltozás miatt évtize-
denként átlagosan két-
három nappal korábban 
költenek a madarak – derül 
ki a magyarországi Ökológiai 
Kutatóközpont és a Milánói 
Egyetem közös kutatásából, 
amelyben az ökológusok 
csaknem 700 madárfaj köl-
tési adatait elemezték.  

A klímaváltozás miatt egyre ko-
rábban lesz meleg, ezért a növé-
nyek is korábban kezdenek 
virágozni, e jelenség pedig az öko-
szisztémák táplálkozási hálózatait 
követve végiggyűrűzik a fajok 
ökológiai kapcsolatrendszerén. A 
növényeket fogyasztó állatoknak 
ugyanis alkalmazkodniuk kell az 
egyre korábban elérhető táplálék-
hoz, de a növényevőket követik az 
őket fogyasztó ragadozók is. Így 
erős kényszer alakul ki a láncolat-
ban, hogy korábban kezdődjön a 
reprodukciós időszak – összegez-
ték a kutatók az ELKH szerdai 
közleményében. 

„Azonban nem minden madár-
faj reagál egyformán, számos té-
nyező befolyásolhatja az egyes 
fajok alkalmazkodási képességét a 
klímaváltozáshoz, ami felborít-
hatja az évmilliók alatt stabilizáló-
dott ökológiai kapcsolatokat” – 
hívták fel a figyelmet. 

A kutatók most megjelent közös 
tanulmányából kiderül, hogy e vál-
tozások egyértelműen átalakítják 
sok száz világszerte honos madár-
faj életét, hiszen ők is kénytelenek 
előrébb hozni a szaporodásukat. 
Az ornitológusok megfigyelték, 
hogy a tápláléknövények korábbi 
virágzásával párhuzamosan a köl-
töző madarak is előbb érkeznek 
meg telelőhelyeikről, majd hama-
rabb párosodnak és költenek. 

„Munkatársaimmal összesen 
684 madárfajról gyűjtöttünk a köl-
tés időzítésére vonatkozó adatokat 
a szakirodalomból. Több mint 
5500 különálló idősort találtunk 
arról, hogy a madarak az 1811 és 
2018 közötti időszakban mikor ér-
keztek a költőhelyükre, mikor köl-
töttek és mikor indultak útnak 
ősszel” – ismertette a kutatás rész-
leteit Garamszegi László Zsolt, az 
ELKH Ökológiai Kutatóközpont 
(ÖK) főigazgatója.  

„Azt vizsgáltuk, hogy a költés 
korábbi kezdése mennyire általá-
nos a fajok között, és milyen kü-
lönbségeket fedezhetünk fel a 
fajcsoportok viselkedése között” – 
tette hozzá a kutató. 

Az adatelemzésből egyértel-
műen kiderült, hogy a költés 
előbbre tolódása általános jelen-
ség. Az eredmények azt mutatták, 
hogy a vizsgált fajok évtizeden-
ként átlagosan két-három nappal 
korábban kezdenek költeni. Vi-
szont nem minden faj reagál egy-
formán: vannak olyanok, 
amelyeknek költési viselkedését 
kevésbé befolyásolja az éghajlat 
átalakulása, másokéra viszont na-
gyon erőteljes hatást gyakorol. A 
fajok megóvása szempontjából el-
engedhetetlen az ezeket a különb-
ségeket meghatározó tényezők 
megértése.  

A kutatók megállapították, hogy 
a téli időszakot is Európában töltő 
rezidens madarak pontosabban 
tudják követni a növényzet – és ez-
által az elérhető táplálék – változá-
sait, így e fajok költése még 
inkább előrébb tolódott az elmúlt 
évtizedekben, mint a vonuló fa-
joké. 

Vannak olyan vándormadarak, 
amelyek egyre korábban indulnak 
vissza a telelőterületeikről, de ez 
nem tudatos döntés a részükről, 
hanem szelekciós folyamat. Az 
evolúció ugyanis azoknak az egye-
deknek kedvez, amelyek korábban 
éreznek késztetést a visszaindu-
lásra, hiszen így sikeresebben sza-
porodnak. Ha a költőterületen 
korábban köszönt be a tavasz, 
akkor a hamarabb indulók kerül-
nek előnybe. Így ők várhatóan si-
keresebben fognak szaporodni, és 
a korai indulást kiváltó gének el-
terjednek a populációban. Így idő-
vel a madarak többsége egyre 
hamarabb vág neki a hazaútnak. 

A növényevő vagy generalista 
(mindenevő) fajok rugalmasabban 
alkalmazkodnak a táplálékforrások 
szezonális eloszlásához, így köl-
tési idejük kezdetét előrébb tudják 
hozni. Ennek oka, hogy hatéko-
nyan találnak alternatív élelemfor-
rást a szűkösebb kora tavaszi 
kínálatban is, így nagyobb sikerrel 
tudják kiaknázni a hamarabb éb-
redő természet adta lehetőségeket. 
A specialista és a ragadozó életmó-
dot folytató fajok viszont nem ké-
pesek olyan rugalmasan reagálni a 
természet változásaira. Ha az ég-
hajlati változások miatt kevésbé 
férnek hozzá a megszokott táplálé-
kukhoz, akkor ők nagyobb ve-
szélybe kerülnek, mint a sokféle 
eleség közül választani képes ge-
neralisták. (MTI) 

A klímaváltozás miatt egyre 
korábban költenek a madarak  
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Álláshirdetés  
Az Ecolect Maros 

Önkormányzatok Közötti Fejlesztési 
Társulás  

versenyvizsgát hirdet  
a megüresedett környezetvédelmi szaktanácsadói állás 

betöltésére.  
A jelentkezéshez szükséges dokumentációt boríték típusú 
irattartóban (dosar plic) 2022. december 8-án 15 óráig kell  

benyújtani a társulás Marosvásárhely, Városháza utca 2. szám  
(Park szálloda bejárata, I. emelet, 1-es iroda) alatti székhelyén.  

Bővebb felvilágosítás és könyvészettel kapcsolatos információk az 
ADI Ecolect Maros székhelyén: Park szálloda, 2-es iroda, 

telefon 0365-455-256, vagy a www.adiecolectms.ro. honlapon.  
Az Ecolect Maros Fejlesztési Társulás 


