
Eddig hiába vártuk a havazást, csak január 27-én hullott le 
az első hó. Ennek egyesek örülnek, másoknak bosszúságot 
okoz. Az autósok azok, akiknek kelletlenségeik adódtak a 
havas utakon, bár korántsem volt olyan súlyos a helyzet, 
mint Szeben, Brassó, Kovászna vagy Hargita megyében, ahol 
sokkal kiadósabb volt a havazás, mint Maros megyében. Teg-
nap a kora reggeli órákban voltak fennakadások a megyei 
besorolású utakon – nyilatkozta lapunknak Márton Katalin, a 
Maros Megyei Tanács műszaki igazgatója.  

A forgalmasabb utakat takarították először  
– Próbáltuk megoldani a problémát, amit három helyről jelentettek: a 

bándi tetőről, Cintosról és az Ernye–Nyárádremete útszakaszról, Vár-
mező környékéről, ahol egy kamion keresztbe állt az úton, és elakadt a 
forgalom – fogalmazott a megyei utakért felelős igazgató, aki a téli pa-
rancsnokságnak is tagja. Azonban ez a testület csak akkor kezdi el tevé-
kenységét, ha a téli útviszonyok indokolttá teszik. 

A hóeltakarító és téli útkarbantartó alakulatok a hajnali óráktól kint 
voltak a hét körzetre osztott úthálózat valamennyi útján. Ez ellenőrizhető 
volt az igazgatóság követőrendszerén. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Mezey Sarolta 

Begyógyultak 
a turizmus sebei 
Szovátán 
A szállodacsoport szovátai tevékeny-
sége során a 2019. év jelentette a 
gazdasági csúcsot, ahonnan már ne-
hezebb felfele lépni. Hogy ez így igaz-
e, csak úgy tapasztalhatták meg, hogy 
meg kellett élniük egy negatív rekordot 
is, a 2020. évet.  
____________2. 
Melyik Petőfire 
figyelünk? 
Melyik Petőfire figyelünk?A Látó anto-
lógiaként is élvezettel olvasható, for-
gatható Petőfi-számából Nagy Attila 
versét emelte ki a Múzsa, talán mert 
ebben ismerhetünk rá leginkább a bi-
centenárium ünnepeltjének saját sza-
vaira, soraira, képeire, 
lélekrezdüléseire.  
____________3. 
Nagyobb 
nemzetközi nyitás 
Gyergyószárhegyen 
A marosvásárhelyi Bernády Ház kö-
zönsége évek óta elsők közt ismerheti 
meg a Gyergyószárhegyi Művésztelep 
előző évi alkotótáborainak válogatott 
anyagát, és első kézből, a művészeti 
és kulturális központ művészeti veze-
tőjétől, Ferencz Zoltán grafikustól érte-
sülhet a művésztelep újdonságairól, 
időszerű foglalatosságairól, terveiről. 
____________4. 
Nem szállítja ki  
a posta 
a Népújságot 
Sajnos sok panasz érkezik olvasóink-
tól a postai szolgáltatásra, gyakran 
hallunk olyan esetekről, hogy a postai 
alkalmazottak nem viszik házhoz a 
Népújságot, holott előfizettek rá. Az 
egyik ilyen, folyamatosan visszatérő 
problémát Marosszentannáról jelezte 
egyik hűséges olvasónk 
____________7. 

MEDDŐSÉG

Fotó: Nagy Tibor

Az Optika Optofarm újabb akciót hirdet minden  

nyugdíjas ügyfele számára:  
50%-os kedvezménnyel 

kaphatók a közellátó műanyag monofokális  lencsék  
2023. január 31-ig a marosvásárhelyi Köztársaság tér 5.  

és Dózsa György utca 64–68. szám alatti üzletekben.  
Keressen minket  

Marosvásárhelyen, Szászrégenben és Szovátán! 

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

Lehullt az első hó 

Megyénkben csak kisebb 
fennakadások voltak 



– Követjük, hogy hol vannak az autók, hol dolgoz-
nak a hóeltakarító gépek. Csakhogy negyvenegy 700 
kilométernyi megyei besorolású utat kell letakarítani, 
s egyszerre nem tudnak mindenütt ott lenni a mun-
kások. A legfontosabb, hogy a forgalmasabb útszaka-
szokkal kezdjük. Négy kategóriájú utunk van, ezeket 
fontossági sorrendben osztottuk fel. Mindig az első ka-
tegóriás, forgalmas utakat kell elsőként letakarítani, s 
utána jönnek a többiek. Az első kategóriás utak között 
van a Nyárádtő–Ákosfalva, a Marosvásárhely–Sóvá-
rad közötti, a Marosvásárhely–Mezőbánd–Radnót kö-
zötti útszakasz – mondta Márton Katalin. 

A megyei besorolású utakon a téli útkarbantartást 
három szolgáltató végzi, a Maros Híd- és Útügyi Vál-
lalat, egy szebeni cég, a Felix EM és a Silara Salub. A 
megyei tanács 2020-ban kötött négy évre szóló keret-
szerződést velük. A szerződés készenlétre kötelezi a 
szolgáltatócégeket, ha nincs havazás, akkor kisebbek 
a cégek költségei, s a számlák is kisebbek. Ha havazik, 
a csúszásgátló anyagok – homok és só keveréke – ára 
megemeli a számlákat.  
A környező megyékben, 
a hegyekben komolyabb a helyzet 

– Erdély déli, délkeleti részén, a hegyi átkelőkön ha-
vazott intenzívebben, a Szeben és Vâlcea közötti sza-
kaszon, a Transzfogarason hangsúlyosabban, de ez a 
szakasz részben le van zárva, továbbá Brassó megyé-
ben a Törcsvári-szorosnál, az 1-es országúton, Prede-
álnál. A forgalom itt nincs lezárva, még torlódások 
sincsenek. Azonban fontos tudni, hogy havazik, az au-
tósoknak kell tudniuk, hogy ilyenkor más körülmé-
nyekre számíthatnak. Az emberek ugyanúgy 
szeretnének közlekedni, mint száraz időben, s későre 
indulnak el, a sebességet nem igazítják az útviszonyok-
hoz. Ákosfalva és Székelyvaja között volt egy baleset, 
de másról nincs tudomásunk – mondta Elekes Róbert, 

az Országos Útügyi Igazgatóság szóvivője, aki arról is 
tájékoztatott, hogy száz géppel vonultak ki az  
országutakra, és a reggeli órákban 300 tonna csúszás-
gátlót szórtak le. 
A lejtős utcákon volt nehéz a közlekedés 

A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtóiro-
dája arról tájékoztatott, hogy tegnap, pénteken reggel 
6.45 órakor az MBO cég négy nagyobb teljesítményű 
és egy kisebb géppel, egy másik vállalat további három 
géppel vonult ki havat takarítani a város utcáira. A 
nagy forgalom miatt megkések a hóeltakarítással. Köz-
ben elállt a havazás, a hőmérséklet emelkedett, s a hó-
eltakarítók visszavonultak.  

Olvasók jelezték, hogy Marosvásárhelyen, például 
a lejtős Erdő utcában még fél 11 órakor sem volt leta-
karítva a hó.  

A közúti rendőrség arra figyelmezteti a gépkocsive-
zetőket, hogy kizárólag téli gumiabroncsokkal közle-
kedjenek, figyeljenek arra, hogy a fényszórók, a 
jelzőlámpák, a klímaberendezés hibátlanul működje-
nek. Fontos, hogy a gépkocsi teljes felületéről eltávo-
lítsák a havat, hogy ne zavarja a látást.  

Minden eddiginél jobb évet 
zárt a legnagyobb szovátai 
turisztikai szolgáltató, idén 
pedig ennél is magasabbak a 
célszámok. Fülöp-Nagy János, 
az Ensana Health Spa  
Hotels&Resorts szovátai ve-
zérigazgatója értékelte la-
punknak a szinte minden 
téren más 2022. évet. 

A szállodacsoport szovátai tevé-
kenysége során a 2019. év jelentette 
a gazdasági csúcsot, ahonnan már 
nehezebb felfele lépni. Hogy ez így 
igaz-e, csak úgy tapasztalhatták 
meg, hogy meg kellett élniük egy 
negatív rekordot is, a 2020. évet. A 
koronavírus okozta világjárvány 
miatt 2020. március 17-én a szová-
tai szállodák is leállították a tevé-
kenységüket bő három hónapra, 
emiatt hatalmas csökkenést kellett 
elkönyvelniük a bevételek terén, 
amihez viszont addig nem tapasztalt 
többletköltségek társultak a fertőt-
lenítőszerek, maszkok, kesztyűk 
használatának bevezetésével. 
Ebben a helyzetben csak éppen el-
kerülhették azt, hogy veszteséggel 
zárják a 2020. évet, amely az előző 
év bevételeinek csupán 48 százalé-
kát hozta a cég számára – számolt 
be az igazgató. Kevesebb volt vi-
szont a járvány miatti megszorítás 
2021-ben, leginkább csak a gyógyá-
szati kezelés területén rendelt el fo-
kozottabb szabályozásokat az 
egészségügyi minisztérium, de 
őszre már ezek nagy részét felfüg-
gesztették, ez pedig az előző évinél 
sokkal jobb mutatókat eredménye-
zett, de még mindig nem érte el a 
2019. év szintjét. 

Újabb csúcsot döntöttek 
A már megszorítások nélküli 

2022. év a 2019-es eredményeket is 
felülmúlta – összegzett Fülöp-Nagy 
János. Az ukrán–orosz háború meg-
változtatta ugyan az emberek költe-
kezésre vonatkozó gondolkodását, 
ennek ellenére, ha kevesebb időre 
is, de sokan érkeztek tavaly Szová-
tára pihenni, szabadságolni. 
Ugyanis rájöttek: a bezártságból ki 
kell lépni, az embernek kezeltetnie 
kell magát, hiszen minden betegség 
úgy előzhető meg legjobban, ha az 
immunrendszer erős és megvédi a 
szervezetet. A tavalyi szállóvendé-
gek 82 százaléka hazai volt, a többi 
pedig külföldi, ezen belül is főleg a 
moldávok, akik – a közvetlen szom-
szédságukban zajló háború miatt – 
ha kevesebben is, de itt töltötték a 
vakációjukat, sőt a pravoszláv kará-

csonykor, idén január 6-án 730 mol-
dáv vendégnek szolgáltak fel ün-
nepi vacsorát Szovátán. 

Az Ensana szállodacsoport ki-
használta a román kormány és az 
EU támogatási lehetőségeit is tavaly 
és tavalyelőtt, sikerült innen pénze-
ket lehívnia, így nemcsak sikerült 
átvészelnie a világjárványt, hanem 
tavaly már begyógyulni látszott 
annak minden sebe. A múlt évben a 
szállodacsoport a tervezett bevéte-
leit közel 2,5 millió lejjel haladta 
meg, minden járulékot, adót határ-
időre kifizetett, nincs tartozása, a 
bérköltségei is kisebbek voltak a ter-
vezettnél. A cég 2022-ben 58.207 
vendéget szállásolt el, ami 168.261 
vendégéjszakát jelent, azaz átlagban 
minden vendég több mint 3 éjszakát 
töltött itt, ami 11 százalékkal meg-
haladja a 2021. évi mutatókat. 

Elszabadultak az energiaárak 
Az energiahordozók árának tava-

lyi elszabadulása és kiszámíthatat-
lansága jelentette a legfontosabb 
kérdést a cégnek is. Ugyanis, ha lát-
nának egy éves drágulási mutatót, 
akkor annak megfelelően állítanák 
össze az üzleti tervet, alakítanák az 
árpolitikájukat, de ez nem lehetsé-
ges olyan helyzetben, amikor hóna-
pokig nem küld számlát az 
energiaszolgáltató, utána pedig ha-
talmas összegeket kell kifizetniük. 
Nemcsak ez a kérdés a meghatá-
rozó, hanem az is, hogy a családok 
költségvetéséből mennyi pénzt 
visznek el az energiaszámlák, és 
marad-e az embereknek pénzük 
nyaralásra, kezelésre. Most egy vi-
szonylagos enyhülés, stabilizálódás 
tapasztalható az energiaárak piacán, 
de érdemes óvatosnak maradni, 
ugyanis az ukrajnai háború minden 
mozdulatára érzékenyen reagálnak 
a tőzsdék, és azt sem szabad elfelej-
teni, hogy a román kormány ártá-
mogatási politikája sem fog tartani 
a végtelenségig. 

A cég tavaly októberben elkészí-
tette a 2023-as év költségvetését, 
amelyben számolt az energiaárak 
növekedésével és egyéb meglepeté-
sekkel is, de a célszámok szerint a 
szovátai Ensana az idei évben 21 
százalékkal nagyobb bevételre szá-
mít, mint amit elért a tavaly. Mind-
emellett a cégnek a következő 8-10 
évre konkrét célkitűzései vannak a 
fejlesztések, beruházások tekinteté-
ben, ami több tízmillió euróra te-
hető – fogalmazta meg az 
elképzeléseket Fülöp-Nagy János. 
Díjazták Szovátát 

Az utóbbi évek hatalmas beruhá-
zásainak köszönhetően a Szovátára 
érkező turistákat nemcsak rendezett 
infrastruktúra fogadja, hanem olyan 
környezet is, amely egészen más 
közérzetet eredményez. Az elmúlt 
16 évben európai és magánforrá-

sokból eszközölt fürdőtelepi beru-
házásoknak köszönheten a turisták 
szavazatai alapján tavaly novem-
berben a Termalia szolgáltatói kö-
zösség díjosztóján Szováta kapta 
meg a Best Health&Wellness Des-
tination 2022 címet, ami nemcsak a 
kezelési szolgáltatásokat díjazza, 
hanem mindazt, amit a környezet 
nyújt Szovátán a vendégeknek. A 
turisták egy felületen szavazhattak 
arról, hogy melyik célpont tetszett 
nekik legjobban a gyógykezelés és 
a jó közérzet tekintetében. A díj el-
sősorban az itt nyújtott szolgáltatá-
sok sokszínűségét ismeri el, 
másrészt a Medve-tó és a Só útja 
értékeit, ez utóbbit kiemelten nép-
szerűsítette a város és a Központi 
Fejlesztési Ügynökség – nyilat-
kozta a sajtónak a helyi turisztikai 
tájékoztatási és népszerűsítési köz-
pont vezetője, Bereczki Daniela, 
aki szerint ez az elismerés a helyi 
közigazgatás, a vendéglátó- és 
szállásadóegységek közös jó gya-
korlatának, illetve a helyi szóra-
koztatási lehetőségeknek is 
köszönhető.  

A gyulafehérvári székhelyű Köz-
ponti Fejlesztési Ügynökség szerint 
a múlt év közepéig Szováta köz-
igazgatása 15 millió eurót megha-
ladó fejlesztési összeget hívott le az 
európai uniós csatlakozást meg-
előző és az azóta eltelt időszakban. 
A városnak jelenleg különböző fá-
zisokban 13 beruházási projektje 
fut, amelyeknek értéke 8 millió eu-
róra rúg, a magánszektorban is 8-10 
millió euró értékű beruházás is zaj-
lik a fürdővárosban és környékén – 
nyilatkozta nemrég Fülöp László 
Zsolt polgármester. 

Szováta 2019-ben a Legösszetet-
tebb Kezelőhely, 2021-ben a Best 
SPA MDO címet is magáénak tud-
hatta a turisztikai és gyógykezelési 
szolgáltatások színvonalának kö-
szönhetően. 

Ma KÁROLY és KAROLA,  
holnap ADÉL napja. 
ADÉL: német eredetű, eredetileg az 
Adel- kezdetű nevek rövidülése, jelen-
tése: nemes. A francia Adele-ből került 
át hozzánk. 

VALUTAÁRFOLYAM 
BNR – 2023. január 27.

1 EUR 4,8922
1 USD 4,4928

100 HUF 1,2615
1 g ARANY 278,5647

IDŐJÁRÁS 
Havas eső, havazás 

Hőmérséklet: 
max.  2 0C 
min.   -1 0C

Fotó: Nagy Tibor

(Folytatás az 1. oldalról)

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.

Gligor Róbert László

Megyénkben csak kisebb fennakadások voltak 
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Most sincs pangás, tele a Medve-tó környéke turistákkal – a januári minivakáció alatt a well-
nessekben alig lehetett helyet találni                 Fotó: Gligor Róbert László 

28., szombat 
A Nap kel  

7 óra 51 perckor,  
lenyugszik  

17 óra 20 perckor.  
Az év 28. napja,  

hátravan 337 nap.

Egyre nagyobbak és merészebbek a célszámok 
Begyógyultak a turizmus sebei Szovátán 

11. Agrárakadémia 
Az RMDSZ Maros megyei szervezete és a Maros Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács (MIET) február 3-án, pénteken 9.30-tól a kelemen-
telki kultúrotthonban szervezi meg a 11. Agrárakadémiát, ahol a gaz-
dákat az idei mezőgazdasági újdonságokról tájékoztatják. Szó lesz az 
állattenyésztésről, a várható mezőgazdasági pályázatokról, támogatá-
sokról, az erdőgazdálkodásról, a környezetvédelemről, a vadkárok meg-
térítéséről és a mezőgazdaságot érintő egyéb aktuálpolitikai kérdésekről 
is. Többek között jelen lesz Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi 
és erdőgazdálkodási miniszter, dr. Barabási Antal Szabolcs mezőgaz-
dasági és vidékfejlesztési államtitkár.   



A Látó antológiaként is élvezettel olvasható, forgatható Pe-
tőfi-számából Nagy Attila versét emelte ki a Múzsa, talán 
mert ebben ismerhetünk rá leginkább a bicentenárium ünne-
peltjének saját szavaira, soraira, képeire, lélekrezdüléseire. A 
Szerelmi kollázs. Petőfi 200 tizenhat sorából csak egy, a ti-
zenötödik a mai marosvásárhelyi lírikus sajátja, a többi mind 
Petőfié, de azok így sohasem fűződtek egybe egyazon vers-
ben, ilyen sajátosan petőfis lázban, hagymázasan lebegő, lát-
noki hangulatban, mint ebben az egyén- és koridéző, egyedi 
láncolatban. Persze szubjektív minden ilyen válogatás, a Pe-
tőfiLátó többi főhajtó írásából is méltán közölhetnők újra 
akármelyiket, mindenik érdemes a figyelemre, mindenik hoz-
záad valamit mindahhoz, amit ma Petőfiről tudunk, tartunk, 
gondolunk, hallani, mondani szeretnénk. A lapbemutatón is, 
amelyről a Népújság pár nappal ezelőtt részletesen tudósított, 
bőven kaptunk ízelítőt abból, miként hat a nagy előd a mai, 

kortárs alkotókra. Erre egyébként nem csak tájainkon figyel-
nek a jelenség elemzői, a világhálón is képet alkothatunk róla. 
A Litera irodalmi portálon például január 22-én Margócsy 
István irodalomtörténész így írt Kulturális ajánlójában: „Pe-
tőfi halála óta nemigen akad költő, Lisznyay Kálmántól  
Weöres Sándorig, Szittya Attila Bendegúztól Tandori De-
zsőig, Pósa Lajostól Pilinszky Jánosig, aki ne nyilatkozott 
volna meg Petőfi kapcsán – emiatt úgy vélem, Petőfi a ma-
gyar költészetnek vagy felettes énjeként, vagy pedig tudata-
lattijaként lenne leginkább jellemezhető, végtelenül 
különböző elfojtásokkal és indulatáttételekkel együtt” – ol-
vasható A Petőfi-jelenség a magyar költészetben című rövid 
eszmefuttatásban. „A versek vagy Petőfiről szólnak (az ő fi-
guráját idézik meg), vagy Petőfihez beszélnek (emelkedetten 
vagy familiárisan); a szöveg esetleg mintha Petőfi szájából 
hangzanék fel (archaizálva vagy aktualizálva) – vagy pedig 

az eredeti Petőfi-szöveg átirataként, felülírásaként működik 
(imitációként vagy paródiaként).”  

A Látóban megszólaló 40 szerző, illetve a közölt 34 vers 
is beleillik valamiképpen a fenti teoretikus megközelítésbe. 
És jó volt, üdítően hatott, hogy a visszatekintő irodalmi dél-
utánon sok volt a mosoly, a felcsendülő nevetés is. Ez nyilván 
a felolvasott prózai szövegeknek is köszönhető, azokból is 
egyértelműen kiviláglik, hogy a halhatatlan életmű és a nem-
zeti jelképpé emelkedett kivételes egyéniség akkor maradhat 
mindenkorra igazán a miénk, ha azzal a mindennapi termé-
szetességgel és értelmi, érzelmi, eszmei sokféleséggel viszo-
nyulunk hozzá, amit korunk megannyi más meghatározó 
jelensége irányában tanúsítunk. Ez talán a bennünk mocorgó 
túlzásoktól is megvéd. Mert sajnos mindig könnyen átesünk 
a ló túloldalára. Ha valaki tiszteletére egész éves programso-
rozatot hirdetnek, hirtelen minden irányból elárasztanak a ju-
bileumi rendezvények. Hamar fellép a túltelítettség 
benyomása. Most sincs másképpen. Egyszerre mindenki Pe-
tőfit élteti. Ennek jegyében néhány hete ünnepi irodalmi, kép-
zőművészeti, színházi, filmes, zenés, táncos események 
árasztanak el, tele van vele a média. Az iskolák sem akarnak 
lemaradni az ünneplésekből, a kulturális élet szervezői sem. 
Jól van, így megy ez. De nem mindegy, milyen színvonalon. 
Na, itt már lehetnek fenntartásaink. Könnyen ránk telepedhet 
a nagyotmondás, a közhelyeket pufogtató ömlengések soka-
sága. Nem fokozom, tudja, kedves olvasó, mire hivatkozom. 
Az is nyilvánvaló, hogy a maga idejében Petőfi hevülete, sza-
vainak újító lendülete, életével, példázatával hitelesített költői 
üzenete másként hatott, mint napjainkban. Ezt is számításba 
kell venni a tisztelgő megnyilvánulásokon. Meg sok egyebet 
is, hiszen két-másfél évszázaddal Petőfi után költészetének 
potenciális befogadói is, főleg a fiatalok, máshogyan állnak 
a világhoz, mint a Költő és köre annak idején.  

A januári Látóban Láng Zsolt írja rövidprózája Petőfi és a 
koreai úrleány című alfejezetében, hogy a Szöulban magya-
rul tanult és Budapesten Petőfiből doktorált ázsiai ifjú hölgy 
„tüneményes volt azért is, mert Petőfi korának a nyelvét be-
szélte. Ön, uram, igen délceg és kegyes, hőn óhajtanám, hogy 
fogadja hálámat, amiért megengedte, hogy megszemléljem 
dicső előadásukat.” 

Beszéljük Petőfivel a magunk korát, és bizonyára sokkal 
több mindenben egyetérthetünk, mint gondolnánk. (nmk) 

Nagy Attila 
 

Szerelmi kollázs. 
Petőfi 200 

 
Volnék bár sivatag bús szigete, 
Mit nem melenget lanyha napsugár – 
Átokvert kósza lélek… 
Létem keresztjét jobban hordanám? 
 
Keresni foglak; – hasztalan kereslek? 
Hogy meghallgasd, amit majd ajkam szól – 
Halvány sugárt a hold a földre vet… 
Töröld le lankadt pilláimról! 
 
Én vagyok itt, emésztő gyönyöröm! 
Kérdezni jöttem, hogy mit álmodál –  
Kétségbeesve vágtatott a föld –  
Oh én nagyon borzasztót álmodám… 
 
Kéket mutatnak még a távol erdő 
Virító fáin a zöld levelek? 
Lobogó szerelmed, a bíbor kendő 
Elrejt előlem földet és eget. 

SZERKESZTETTE: 
NAGY MIKLÓS KUND 
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Melyik Petőfire figyelünk?



Idén január 22-ét, a magyar kultúra napját két kerek 
évforduló is gazdagította. 200 éve született Petőfi Sán-
dor, és ugyancsak két évszázada, 1823. január 22-én 
látta meg a napvilágot a nagy magyar drámaköltő, Ma-
dách Imre is. A Petőfi-év már számos rendezvénnyel 
hallatott magáról a Kárpát-medencében. Madáchról 
sem szabad megfeledkeznünk. Ő is fiatalon, 41 évesen 
hunyt el 1864. október 5-én. Ennyi idő is elég volt szá-
mára, hogy a magyar irodalom és dráma kiemelkedő 
személyiségévé váljon. Főműve, Az ember tragédiája 
című lírai dráma a magyar irodalom remekműve, szá-
mos nyelvre lefordították, nem csak a magyar nyelvű 
színházak repertoárján jelenik meg, sokfelé játsszák a 
világon.  

Madách munkássága a képzőművészeket is megih-
lette, többen készítettek illusztrációkat Az ember tra-

gédiájához, köztük Zichy Mihály, a cárok udvari fes-
tője, a magyar illusztráció és romantikus festészet ki-
emelkedő alakja. A Múzsa oldalain Orth István 
Tragédia-illusztrációiról írtunk részletesebben a kö-
zelmúltban. A nagyszebeni grafikusművész vegyes 
technikában, majd metszetben megteremtette a mű ál-
tala elképzelt képi világát. Metszeteit a Liszt Intézet – 
Bukaresti Magyar Kulturális Központ közönségének 
is bemutatják. A tárlat a magyar kultúra napja tiszte-
letére január 18-án nyílt meg. A vernisszázson fellépett 
a festő zongoraművész felesége, Orth Enikő is, Scar-
latti-, Beethoven- és Bartók-műveket adott elő. 

A festő-grafikus a marosvásárhelyi művészetked-
velőknek is bemutatja Az ember tragédiája rajzos il-
lusztrációit. A Bernády Házban tervezett kiállítás 
megnyitóját február 9-re ütemezték be.  

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára a Ma-
gyar Nemzeti Levéltár elkészítette a költő teljes kap-
csolati hálóját feltáró adatbázist, valamint a 
személyéhez köthető magyarországi és külföldi em-
lékhelyek térképes listáját. A 19 országból begyűjtött 
fenti számadatokat a Tarjányi József helytörténész, Pe-
tőfi-kutató több évtizedes gyűjtőmunkája nyomán ké-
szült adatbázisból emeltük ki. Ez a Petőfi Sándorral 
kapcsolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek 
listáját adja közre. A két online adatbázist január 20-
án mutatták be Budapesten. 

A szülővárosához, Kiskunfélegyházához ezernyi 
szállal kapcsolódó dr. Tarjányi József, akit elismeréssel 
végzett növényvédelmi munkája évtizedeken át Auszt-
riához kötött, csillapíthatatlan szenvedéllyel kutatja a 
Petőfi-emlékeket, igyekszik felkutatni, népszerűsíteni 
mindazt, ami Petőfi Sándor életművét, pályáját, emberi 
nagyságát még inkább tudatosítja a magyarságban, 
még ismertebbé teheti az egész világban. Erdélyi, ro-
mániai útjai során is minden ilyen alkalmat megragad, 
különös figyelemmel fordulva a marosvásárhelyi, se-
gesvári, fehéregyházi Petőfi-kultusz felé. Erről  
nemegyszer írtunk mellékletünkben is, leggyakrabban 
olyankor, amikor szobrász barátja, Hunyadi László 
munkássága kapcsán került szóba valamilyen Petőfi-
újdonság. Könyveire, kiadványaira is felhívtuk a fi-
gyelmet, amelyek közt nagy érdeklődést váltott ki a 
Petőfi Sándor Szülőföldemen című versének külön-
böző népek nyelvén megjelentetett album. A Tarjányi 
József szerkesztette elegáns kiskunfélegyházi kiadvány 
a költemény 37 változatát közli a különféle nyelveken 
és írásmóddal, a szerkesztő készítette fotók, reprók, do-
kumentumok gazdagon illusztrálják a szöveget.  

A levéltár főigazgatója, Szabó Csaba ismertetése 
szerint az adatbázis Tarjányi József több évtizedes 
gyűjtőmunkájának eredménye, a Petőfi Sándorral kap-
csolatos magyarországi és külföldi emlékhelyek listá-
ját adja közre. Bánki Zsolt osztályvezető elmondta, 

hogy az adatbázisban jelenleg 416 szobor, 180 em-
lékmű és 145 emléktábla szerepel 19 országból. 

Az alkalmazás közösségi funkcióval is kiegészül, 
ami lehetővé teszi, hogy a Tarjányi József által össze-
gyűjtött adatok bővíthetők, illetve kiegészíthetők le-
gyenek további, ma még ismeretlen, nem feldolgozott, 
illetve a jövőben létrehozandó Petőfi-emlékhelyekkel. 
Az egyes rekordok tartalmazzák az adott alkotás címét, 
pontos helyét, típusát, ha ismert, az emlékmű alkotóját, 
az állító szervezet nevét, valamint az alkotás keletke-
zésének idejét. Az adatbázis továbbá közli az egyes 
emlékhelyek Google-térképre vetített GPS-koordiná-
táit, illetve számos esetben az azok anyagára, méretére, 
állapotára vonatkozó adatokat is. 

Szabó Csaba közölte, hogy a költő kapcsolati háló-
ját tartalmazó adatbázisban mintegy 200, Petőfi Sán-
dor ismeretségi köréhez tartozó ember szerepel. A 
nevekhez rövid életrajzi leírás és irodalmi ajánló tar-
tozik, 161 névhez levéltári irat is kapcsolódik iratfo-
tóval, rövid tartalmi leírással, a pontos jelzettel és a 
keletkezési adatokkal. 

Schmidt Anikó főlevéltáros elmondta: az adatbázis 
tükrözi, hogy Petőfi Sándor szinte minden társadalmi 
rétegben otthonosan mozgott, számos ismerőse volt, 
akiknek életútját változatos levéltári iratok illusztrál-
ják, például anyakönyvi kivonat, levelezés, oklevél, 
térkép vagy fénykép. 

A személyek kiválasztása a vonatkozó szakirodal-
mon alapul, mindegyik életrajzban megtalálható, hogy 
az illető személy pontosan milyen kapcsolatban állt 
Petőfi Sándorral – tette hozzá. A válogatásban helyet 
kapott például Arany János, Jókai Mór, Liszt Ferenc, 
Kossuth Lajos, Bem József, Görgey Artúr és Petőfi 
Sándor ifjúkori szerelme, Cancriny Emília is. 

A helyszínen elhangzott, hogy a publikált adatbázi-
sok, amelyek a https://adatbazisokonline.mnl.gov.hu/ 
oldalról érhetőek el, a következő hónapokban külön-
böző innovatív megoldásokkal bővülnek majd. 

416 szobor, 180 emlékmű, 145 emléktábla 
Bővül a Petőfi-adatbázis

Madách 200  

„Nekünk írták a dalt!” – A magyar po-
puláris zene hőskora és társadalmi 
hatásai 1957-től a rendszerváltozásig 
címmel várja a látogatókat a Magyar 
Zene Háza (MZH) első időszaki kiállí-
tása, amelynek megnyitásával tel-
jessé válik az intézmény 
programkínálata – mondta el az MTI-
nek az MZH ügyvezető igazgatója. 

Batta András felidézte, hogy a 2022 janu-
árjában megnyílt zenei intézmény első éve 
rendkívüli volt: több mint 800 ezer látogatást 
regisztráltak, az állandó kiállítás iránti érdek-
lődés a kezdetek óta töretlen, ami messze fe-
lülmúlta a várakozásokat. 

„Óriási szenzációt keltett az állandó kiál-
lításunk, amely az európai és magyar zene 
történetét tekinti át interaktív módon. Nép-
szerűek a koncertjeink, zenepedagógiai prog-
ramjaink, itthon egyedülálló Hangdómunk 
immár hét különböző programot kínál, fél 
éve megnyílt a Kreatív Hangtér is, most 
pedig az első időszaki kiállításunkkal teljes 
lett a kínálat” – összegzett. 

A vasárnaptól látható tárlat témájáról 
szólva kiemelte, hogy mára a popzene is a ze-
netörténet tárgyává vált, a 20. századi zene 
történetét nem lehet már a könnyűzene nélkül 
megírni. Az MZH állandó kiállítása is eljut a 
popzenéig, de a magyar könnyűzene történe-
tét komplexen feldolgozó kiállítás mindeddig 
sehol nem nyílt még – tette hozzá. 

„Az első időszaki kiállítás előkészítése 
ezért már évekkel az intézmény megnyitása 
előtt megkezdődött: workshopokat tartottunk, 

bevontuk a korszak könnyűzenéjének számos 
szereplőjét és szakértőit, valamint – Horn 
Márton, a Zene Háza intézményigazgatója és 
a tárlat társkurátora mellé – megnyertük Já-
vorszky Béla Szilárd, a magyar populáris 
zene egyik legismertebb szakíróját, az MZH 
könnyűzenei könyvtárának vezetőjét is, aki a 
kiállítás szakmai kurátora lett” – mondta el. 

Batta András hangsúlyozta, hogy a közel 
1000 négyzetméteren megvalósult kiállítás 
nem egyszerűen a rendszerváltást megelőző 
több mint három évtized magyar popzenéjé-
nek történetét dolgozza fel, hanem annak tár-
sadalmi vetületeit is, így egész korrajzot ad. 
Közben megismerhetők ezeknek az évtize-
deknek a legfontosabb dalai, az ekkor hasz-
nált technikai eszközök, de az is, hogy ezek 
a dalok mit jelentettek a korabeli fiataloknak, 
hogyan közvetítették a szabadság illúzióját. 

„A Nekünk írták a dalt! logikája hasonló, 
mint az állandó kiállításé: itt sem csak a szak-
mához, hanem a széles közönséghez szeret-
nénk szólni. Ez persze komoly kihívás is: 
egyszerre kell megszólítani azokat, akiknek 
személyes emlékei vannak a korról, de azokat 
is, akik csak most ismerkednek vele” – 
jegyezte meg. 

Mint elmondta, a kiállítás 1957-től indul, 
ekkor rögzítették ugyanis az első rock’n’roll- 
felvételt Magyarországon, a másik végpont 
pedig a magyar könnyűzenében is alapvető 
változásokat hozó rendszerváltozás időszaka. 
A több mint három évtizedet a tárlat nyolc te-
matikai csomópont mentén tekinti át. 

A fogadótér a hatvanas évek elejét rekonst-

ruálja, amikor a rock’n’roll és a beat egyfajta 
„forradalomként” megjelent Magyarországon 
– mondta el az ügyvezető. 

Innen a 3T (tiltott-tűrt-támogatott) kapun 
keresztül a látogatók beléphetnek a Dalok te-
rébe, ahol megismerhetik a rendszerváltást 
megelőző évtizedek meghatározó előadóit és 
népszerű számait, 39 olyan dalt, amely jelen-
tős hatással volt a maga korában a tömegekre, 
majd a magyar könnyűzene későbbi történe-
tére. 

Hallható itt tánczene (Németh Lehel, Ha-
rangozó Teri, Aradszky László, Szécsi Pál), 
beat (Illés, Metro, Scampolo, Atlantis), klasz-
szikus pop (Bergendy, Neoton Família, Cser-
háti Zsuzsa, Katona Klári), dalszerző előadók 
(Cseh Tamás, Zorán, Hobó), klasszikus rock 
(Omega, LGT, Korál, Taurus, Generál), hard 
rock (Piramis, P. Mobil, Beatrice, Edda), a 
nyolcvanas évek popzenéje (Hungaria, KFT, 
Bonanza Banzai, Bikini), valamint az  
underground fontos képviselői (Kex, Syrius, 
URH, Bizottság, Európa Kiadó, Balaton) is. 

Batta András elmondása szerint a kiállítás 
központi egysége a Klubok tere, amely egy 
korabeli zenés klub hangulatát idézi. Itt egy 
színpad is helyet kapott, ahol hologramos ve-
títésen elevenednek meg az Illés, az Omega 
és az LGT tagjai, de időnként valóságosan is 
fellépnek majd a korszak máig aktív zené-
szei. 

A Médiumok tere azt mutatja meg, hogyan 
jutott el a zene a hallgatókhoz, a Politika tere 
pedig a könnyűzene és a politika korabeli 
kapcsolatát villantja fel. A látogatók itt egy 

„politikai flipperrel” játszva élhetik át, mi-
lyen nehéz volt kijutnia külföldre egy zene-
karnak, majd egy videóinstalláció 
segítségével egy pártirodába is beléphetnek. 

A Technológia tere a korra jellemző hang-
szerek világát, a kényszerű „barkácsesztéti-
kát” és a turnékat ismerteti. Látható itt többek 
között Radics Béla sokáig elveszettnek hitt 
Gibson SG gitárja, Somló Tamás, Presser 
Gábor, Kovács Gyula hangszerei, de a „suf-
nituning” is, például egy vécédeszkából ké-
szített Stratocaster-másolat. 

A turnék világát egy félbevágott Barkas 
furgonba beülve lehet átélni, ahol neves ze-
nészek mesélnek emlékeikről, de helyet ka-
pott egy próbaterem is korabeli 
hangszerekkel. 

A kiállítás kitér a társművészetekre is, el-
sősorban az underground színtérből kiin-
dulva, ahol a műfaji határok sokszor 
elmosódtak: többen alkottak egyszerre ze-
nészként, performerként, képzőművészként, 
például a Bizottság vagy a Balaton tagjai. A 
korszak legfontosabb filmjeiből egy korabeli 
lakásbelsőben egy korabeli tévén látható vá-
logatás – közölte a ház ügyvezetője. 

Az útvonal a zenefogyasztók korabeli cso-
portjait bemutató Rajongók terével zárul, 
ahol a Sziget fesztivál ikonikus K-Hídján ke-
resztül a rendszerváltás utáni zene élet is fel-
villan. 

A január 22-től várhatóan október 29-ig 
megtekinthető kiállításra jegyek már kapha-
tók a www.zenehaza.hu weboldalon keresz-
tül. 

Nekünk írták a dalt 
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A marosvásárhelyi Bernády Ház közönsége évek óta elsők 
közt ismerheti meg a Gyergyószárhegyi Művésztelep előző 
évi alkotótáborainak válogatott anyagát, és első kézből, a mű-
vészeti és kulturális központ művészeti vezetőjétől, Ferencz 
Zoltán grafikustól értesülhet a művésztelep újdonságairól, 
időszerű foglalatosságairól, terveiről. Ez a gyakorlat idén is 
folytatódott, a január 19-én nyílt kiállítás Szárhegy 2022-es 
alkotó eseményeinek tükreként mutat fel szelekciót a tavaly 
készült munkákból, az anyagot Csíkszeredából elhozó kurá-
tor pedig az azt elemző méltatás mellett a művésztelep múlt-
jához szervesen kapcsolódó jelenükről és a lehetséges 
távlatokról folytatott párbeszédet a házigazda Nagy Miklós 
Kund művészeti íróval.  

Marosvásárhely a kezdetektől szorosan kapcsolódott a 
gyergyószárhegyi létesítményhez, az indulásnál is alapem-
berek voltak az itteni művészek, a város akkori nagy öregjei 
és az utánuk következő elismert nemzedékek, a „vásárhelyi 
iskola” legjobbjai, a későbbi „klasszikus tábor” kiváló egyé-
niségei. Éppen a tárlatnyitás napján volt a 2007-ben elhunyt 
Barabás István festőművész születésnapja, az ő művészcsa-
ládjuk már a legelején is ott volt a tábornyitáson. Barabás Éva 
művésznő most is jelen lehetett a Bernády Házban, ahogy az 
idén 90. évét töltő Hunyadi László szobrászművész is textil-
művész feleségével, Hunyadi Máriával. És mások is emlé-
kezhettek az indulásra, amelynek körülményeit az est 
moderátora, N. M. K. annak rádiós krónikásaként idézte fel. 

De a lényeg nyilván a jelenen volt, ezt domborí-
totta ki a dialógus. Ferencz Zoltán elmondta, 
hogy tavaly három művésztelepi összejövetelt 
tudtak vendégül látni, azok termésének magját 
képezi a kiállított közel 40 alkotás.  

A néhány esztendeje rendszeresen működő 
Szárhegy-MAMŰ International művésztelep al-
kotói, a rezidensprogram résztvevői, a Szárhegyi 
Őszi Művésztelep meghívottjai, akik ezúttal a 
Temesvári Képzőművészeti Egyetem képgrafikai 
szakának 1999-es végzettjei voltak, valamint a 
Székelyföldi Grafikai Biennálén kitűnt művé-
szek nyilván igen változatos munkákkal bizo-
nyítják a kortárs művészet sokszínűségét, 
ötletgazdagságát, műfaji, eljárásbeli sokfélesé-
gét. Kijelenthető, hogy a kiállításon a grafika do-
minál, annak a hagyományos és újító, digitális 
vonulatai, de a Romániából, Magyarországról, 
Lengyelországból, Norvégiából, Németország-
ból Szárhegyre érkezett vendégalkotók markáns 
egyéniségre valló festményekkel, printtel, vegyes 
technikával, szoborral, textíliával, installációval, 
videós animációkkal is jól érzékeltették, milyen 
ihlető ereje van a helynek, a Gyergyói-medencé-
nek. A melléklet keretei nem teszik lehetővé a 
művek és alkotóik kiemelését, de legalább felso-
rolni a kiállítókat mindenképp illendő. Íme a 

névsor: Adriana Lucaciu (RO), Arkadiusz Ignaszak (PL), 
Bajkó Attila (RO), Balassa Boglárka (D), Bartus Ferenc 
(HU), Bíró Boglárka (N), Cservenka Edit (HU), Csillag Ist-
ván (RO), Csillag R. Imola (RO), Dér Virág (HU), Elekes 
Károly (HU), Fazakas Barna (RO), Fazakas Ildikó (RO), Fa-
zakas Réka (HU), Ferencz S. Apor (RO), Ferencz Zoltán 
(RO), Filip Gajewski (PL), Harro Schmidt (D), Heinecke Uta 
(A), Kácser László (HU), Koroknai Zsolt (HU), Léstyán 
Csaba (RO), Ocskay László – Doky (HU), Orbán Zsófia 
(HU), Palkó Tibor (HU), Papp Ildikó (HU), Pető Hunor 
(HU), Sebestyén Zoltán (HU), Siklódy Ferenc (RO), Silviu 
Nopcea (RO), Szepessy Béla (HU), Taskovics Éva (HU), To-
masz Wendland (PL). 

Ez is sejteti, hogy a jövőre immár fél évszázados gyergyó-
szárhegyi művésztelep egyik fő törekvése a nemzetközi nyi-
tás. Ferencz Zoltán külön hangsúlyozta, hogy egykori 
bázisuk, a Lázár-kastély elvesztése, majd a világjárvány s a 
gazdagsági válság okozta nehézségek, megkötések dacára 
már korábban is igyekeztek nagyobb ismertségre szert tenni, 
de lassú volt a tágabb hírnév megszerzésének folyamata. Az 
utóbbi időben viszont előrelépést érzékelnek. Mind több mar-
káns művész és művészcsoport érdeklődik a művésztelep 
iránt, egyre többen jönnének dolgozni Szárhegyre. Vonzóvá 
vált ez az alkotásra serkentő környezet, kedvező, meghatá-
rozó a hely szelleme. Ezt az eddigieknél is nagyobb, gazda-
gabb kiállításokkal, rendezvényekkel, sajátos 
kezdeményezésekkel szeretnék tovább növelni. Egyfajta híd 
szerepet is vállalnának a kortárs művészet bukaresti és buda-
pesti megnyilatkozásai, kapcsolatíve között, de a művészeti 
törekvések kelet–nyugat tengelyén, körforgásában is számon-
tartott központként, művészeti fórumként is hangsúlyosabb 
szerepre vállalkoznának. Az anyagi beruházások tekintetében 
hátrányos helyzetben van Gyergyószárhegy, de a szakmai 
háttértámogatásuk számottevő, ami további fejlődésre, hala-
dásra kötelezi őket. Bíznak Szárhegy jövőjében, mondotta 
Ferencz Zoltán. Úgy legyen! (N.M.K.) 
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Támogatók:

Nagyobb nemzetközi nyitás Gyergyószárhegyen

Bajkó Attila: Szárhegyi napló

A kiállítás méltatói: (jobbról) Ferencz Zoltán kurátor, N.M.K.

Fazakas Barna: Tér

Csillag István: Látomás

Adriana Lucaciu: Megtestesülések



Az európai művészfilmtermésből válogatták be a 
legtöbb alkotást a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesz-
tivál (Berlinale) nagyjátékfilmes mezőnyébe, de a 
februári szemlét mégis egy amerikai romantikus 
vígjátékkal nyitják meg, valamint bemutatják Sean 
Penn Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező Vo-
lodomir Zelenszkij ukrán elnökről készült doku-
mentumfilmjét. A Berlinalén tartják a legújabb 
magyar sci-fi, a Műanyag égbolt világpremierjét is. 

Sean Penn és Aaron Kaufman Superpower (Szuper- 
hatalom) című alkotása közvetlenül az Ukrajna elleni orosz 
támadás előtt és a háború első napjaiban készült, a háború 
első évfordulója körüli napokban, február 16-tól 26-ig tartó 
berlini fesztiválon pedig a világpremierjét tartják versenyen 
kívül, egy gálaesten. 

Szintén versenyen kívül szerepel a nyitófilm, Rebecca Mil-
ler vígjátéka, a She Came to Me (Eljött hozzám). A fősze-
replő, Peter Dinklage egy New York-i zeneszerzőt alakít, aki 
nehezen halad a nagy visszatérésnek szánt új operájával. A 
romantikus komédia a 73. Berlinale egyetlen amerikai sztár-
parádéja, Dinklage mellett Anne Hathaway és Marisa Tomei 
játssza a főbb szerepeket. 

A legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói 
kategóriákban kiosztandó Ezüst Medve díjakért 18 film ver-
senyez. A többség európai, a legnagyobb csoportot öt mun-
kával a német filmek alkotják. A 18-ból 15 filmnek a 
Berlinalén tartják a világpremierjét. 

A filmművészet egészéről elmondható, hogy úgy tűnik, a 
„költői” alkotások ideje egyelőre lejárt, és a Berlinalére be-
nevezett művek válogatása közben is „az volt az érzésünk, 
hogy visszatért a valóság” – emelte ki a program hétfői ber-
lini bemutatóján Carlo Chatrian művészeti igazgató. 

Mint mondta, az idei program minden eddiginél jobban tö-
rekszik arra, hogy a lehető legnyitottabb legyen minden fil-
mes forma előtt, így az animációs filmtől a 
dokumentumfilmig és a vígjátéktól a melodrámáig műfajok 

egész sorát vonultatják fel a versenyfilmes mezőnyben, 
amelyben a többi között mexikói, ausztrál, kínai és japán al-
kotás is helyet kapott. 

Ukrajnai vagy iráni film ugyan nem versenyez a legfőbb 
díjakért, de a fesztivál egy sor más kezdeményezéssel, ren-
dezvénnyel is kifejezi a filmesek szolidaritását az orosz tá-
madás ellen védekező Ukrajnával és az elnyomás ellen küzdő 
irániakkal – tette hozzá. 

Ismertették a filmművészet új perspektíváit és a független, 
újító szándékú filmkészítők esztétikailag és szerkezetileg me-
rész alkotásait bemutató Encounters szekció versenyprog-
ramját is. Ide egy magyar rendezőpáros, Bánóczki Tibor és 
Szabó Sarolta első mozifilmjét, a Műanyag égbolt című sci-
fi-animációt is beválogatták. 

A Nemzeti Filmintézet a Keresztes Tamás és Szamosi Zsó-
fia főszereplésével készült alkotásról kiadott közleményében 
ismertette, hogy a sci-fi olyan jövőben játszódik, ahol a Föld 
növény- és állatvilágának pusztulása után a tudósok kikísér-
leteznek egy igen tápláló növényt, amelyet az emberi testbe 
kell beültetni. „Ebben a kegyetlen világban, ahol a túlélésnek 
súlyos ára van, egy férfi minden szabályt áthág, hogy meg-
mentse a felesége életét” – áll a magyar mozikba márciusban 
érkező, magyar–szlovák koprodukcióról szóló közleményben. 

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentő-
sebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogató-
inak száma a világjárvány előtt rendre félmillió körül volt. 
Költségvetése általában 25 millió euró körül van, legnagyobb 
finanszírozója a német szövetségi és a berlini tartományi kor-
mány. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos be-
mutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben 
Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával. 

 

Az író időnként hazaruccan Kolozsvárról, ahonnan 
minden elátkozott diktatúra, majd az agyonszaladt sza-
badság ellenére sem távozott „odaátra” „érvényesülni” 
– mert idehaza is jól ír, köszöni, az írásai eddig is elju-
tottak az „egyetemes anyanyelvi” forgalomba (itt egy 
kis forgalomzavar forog fenn); minden kötete jó, senki 
előtt nem kell pironkodnia tolláért, műveiért.  

És még mindig fiatal! Szinte gyerekarcú ez a sokat 
tudó gúnzsos fiú, ez a (nagy pillanataiban) bajnok fej-
bokszoló legény az egykori Oncsa-telepről, aki még 
mindig gyermekkorát írja pompás novellákba, lézerrel 
metszett víziókba.  

Karácsony előtt vagyunk – beszélgetünk, egyszer 
csak azt mondja: így neveli a fiát.  

Hazajön a kiskölyök a suliból, az édesanyja azonnal 
rákezd, hogy ez már tűrhetetlen, mert nicsak, ismét be-
írtak az ellenőrzőjébe, megint rossz jegyet kapott stb.; 
és miféle apa az ilyen, aki cseppet sem törődik fia ne-
velésével.  

Ekkor az író tekintéllyel feláll, szobájába invitálja a 
fiatalurat. Vagyis kicsit sem tágas dolgozójába, ahol 
alkot, azaz ír. A gyerek megszeppenve tesz eleget a 
meghívásnak. Súlyos pillanat ez: az atya megdorgálja 
fiát...  

– Na, fiam, parancsolsz Kent cigarettát?  
– Nem, inkább Marlborót óhajtanék...  
– Ja persze, elfelejtettem, hogy ezt szívod... Paran-

csolj, kérlek!  

Rágyújtanak, füstölnek, méregetik egymást.  
Aztán.  
– Valami erőset?  
– A viszki is jó lesz, de víz és jég nélkül. 
Kifújják a füstöt, az író már alig tudja visszatartani 

dühét.  
Hirtelen ötlettel fia elé dobja a Playboy legújabb 

számát. A srác ráveti magát a látnivalóra, izgatottan 
lapoz, majd nagy későre elfúló hangon megkockáztatja 
a kérdést.  

– És mondd, apu, ezt a sok jó nőt kicsodák… Szó-
val, kik szedhetik meg?  

Ekkor robban ki a replika a bősz atyából:  
– Hát azok, te hülye, akik nem kapnak szekundát 

matekból, meg románból, meg földrajzból, meg isten-
nyilából!  

Na, így. Az író egyébként lassan öt vagy hat hónapja 
nem kap fizetést. Lapja a bukás szélén, ő maga pedig 
akként tartja fenn magát, hogy az egyetemes anya-
nyelvterület egyéb lapjaiban, folyóirataiban közöl. 
Nemsokára, ha minden jól megy (tönkre?), megjelenik 
válogatott novelláskötete. 

Hogy hol? Ugyanott.  
Mikor boldog, folyton apjázik. 
– Beosztom, apja – zárja a dumát. – Valahogy csak 

eléldegélünk. 
* 

Az író: Mózes Attila; az irodalmi hetilap pedig a He-
likon. A fia első osztályos, a kis gézengúz. 

A lap megélt.  
(1993, 2023)  

Jelenet a Műanyag égbolt című animációs filmből
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Bölöni Domokos

Emlékező 
Az író a fiát neveli 

Vannak dolgok életünkben, amiket a fejtetőre állt világ újdonságai, furcsaságai, képtelen-
ségei kavalkádjában sem veszítünk szem elől. Iyenek a régi hagyományokat feladni nem haj-
landó kalendáriumok, falinaptárak is, amelyek év végén, év elején próbálják megszólítani a 
közönséget. Valószínű, hogy megjelentetőik kitartásának, képanyaguk tetszetős, színvonalas 
látványkínálatának köszönhetően maradhattak fenn a kiadványdömpingben, ami az anyagi 
nehézségek ellenére is elárasztja a lappiacot. Tematikájával, fotóinak látványosságával min-
dig a beszerzendő falinaptárak közé emelkedik Az Erdélyi Magyarokért Közhasznú Alapít-
vány éppen aktuális kiadványa. A havi naptár oldalain Erdély páratlan szépségű tájai, az itt 
élők mindennapjainak, olykor ünnepeinek jellegzetes mozzanatai és tüneményes jelenségei, 
tipikus vagy kivételes emberi értékei kiváló fotósok láttatásában válnak az év éppen sorra 
kerülő időszakának jelképeivé. Az alapítványt létrehozó és működtető fáradhatatlan elnök, 
Bálint László eddig minden alkalommal kiváló fotós csapat közreműködését nyerte meg 
ügyüknek, ami szinte magától értetődő, hiszen pár esztendeje már olyan rangos kezdemé-
nyezés is bekapcsolódott közhasznú munkájukba, mint a Varsági Műhely Fotós Alkotócso-
port táborozása és kiállítóprogramja. Ez az alkotó kisközösség olyan kitűnő fotóművészeket 
vonzott soraiba, mint a marosvásárhelyi fotográfiai mozgalom rangidős mestere, Bálint 
Zsigmond, az alapítvány vezetőjének jelenleg is igen aktív édesapja, és fiatalabb, de ugyan-
csak elismert társai, Tordai Ede, Fülöp Jenő, akiknek felvételeiből több is látható a 2023-as 
naptárban. Mellettük a kanadai Kralovánszky Balázs bizonyítja ismételten, hogy az erdélyi 
tájak szerelmese, valamint a Marosvásárhelyen is jól ismert Fülöp Lóránt és Pataki Hajnal 
teszi vonzóvá fotóival a kiadványt. 

A három vásárhelyi fotóművész a Marx József Fotóklubnak is oszlopos tagja, képeiket a 
klubtagok téli tárlatán is megcsodálhattuk a Bernády Ház emeleti galériáiban. Ezúttal Fülöp 
Jenő hangulatos életképét ajánljuk olvasóink figyelmébe. (nk)  

Új év, új naptár 

Több európai művészfilm a Berlinalén  



ADÁSVÉTEL 

ELADÓ tömbház alatti garázs a 
Tudor negyedben, a Kovászna sétá-
nyon. Tel. 0770-521-749. (18535-I) 

MINDENFÉLE 

VÁLLALUNK tetőjavítást, cserépfor-
gatást, vaskapuhegesztést és bármi-
lyen építkezési munkát (saját 
anyagból is). Nyugdíjasoknak 18% 
kedvezmény. Tel. 0766-874-199, Ma-
rius. (18345) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

MOSÓGÉPET és hűtőszekrényt javí-
tok. Tel. 0755-825-502. (18534-I) 

VÁLLALUNK: tetőjavítást, mesze-
lést, festést, szigetelést, bármilyen ki-
sebb javítást. Tel. 0756-596-889, 
Bence. (18316-I) 

VÁLLALUNK garázsjavítást, szigete-
lést, tetőfedést Lindab lemezzel, bár-
milyen javítást, benti munkát, festést, 
glettelést. Hívjanak bizalommal, bár-
miben rendelkezésükre állunk! Tel. 
0767-837-782. (18331) 

SZAKEMBER vállal bármilyen épít-
kezési munkát, javítást. Anyagot biz-
tosítunk. Tel. 0766-874-452. (18346) 

MEGEMLÉKEZÉS

Szomorú, összetört szívvel 
emlékezem halálának második 
évfordulóján 2021. január 29-ére, 
amikor itthagyott árván drága kis 
feleségem, 

JUHÁSZ MÁRIA KATALIN 
az UJCM volt tervezője. 

Nincs olyan pillanat, hogy ne 
gondoljak RÁD. 
Emléked legyen áldott, 
nyugalmad csendes! 
Volt szerető férje, Pali. (18548)

Sajnos sok panasz érkezik olva-
sóinktól a postai szolgáltatásra, 
gyakran hallunk olyan esetekről, 
hogy a postai alkalmazottak nem vi-
szik házhoz a Népújságot, holott 
előfizettek rá. Az egyik ilyen, folya-
matosan visszatérő problémát Ma-
rosszentannáról jelezte egyik 
hűséges olvasónk, e sorok írójának 
jó ismerőse, aki már azt is fontol-
gatta, hogy visszamondja az előfi-
zetést. Végül nem tette, mert tudja, 
hogy a házhoz szállítás fennakadása 
nem a szerkesztőség hibájából tör-
ténik.  
Ő mesélte: – Marosszentannán 

lakom, és utoljára a tavaly, kará-
csony előtt kaptam kézhez a Népúj-
ságot. Azóta be kell járnom a 
postára, ha el akarom olvasni, holott 
a postai szolgáltatónak kötelessége 
lenne kihozni a címemre! Amikor 
rákérdeztem, hogy mégis miért nem 
hozzák ki, az volt a válasz, hogy a 
postásnő eltörte a lábát, és nincsen 
aki kézbesítse a lapot. Amikor azt 

kérdeztem, hogy akkor Udvarfal-
vára, Várhegyre ki viszi ki az újsá-
got, nyugdíjakat stb., nem mondtak 
semmit, csak annyit, hogy ők, már-
mint a helyi postahivatal nem hibás 
a kialakult helyzetért. A postásnő-
nek is jeleztem, hogy ez így nem 
felel meg nekem, erre azt vála-
szolta, hogy „akkor nem kell meg-
rendelni”. 

A tavaly karácsony előttől, más, 
szentannai előfizetőkhöz hasonlóan 
mindennap begyalogolok a postára, 
hogy átvegyem az újságot… És a 
tavalyi karácsony előtt is volt egy 
csomó késés, előfordult, hogy a 
héten első alkalommal csütörtökön 
kaptam meg a Népújságot, utána 
pedig hétfőn. Az is megtörtént, 
hogy pénteken kaptam kézhez a 
hétfőit. És, mint említettem, az idén 
egyáltalán nem hozták ki – mondta, 
jogos felháborodással, olvasónk. 

Előfizetőnk panaszát a Maros 
megyei postaigazgatósághoz is to-
vábbítottuk. (Knb.)  

Nem szállítja ki a posta 
a Népújságot 
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TÁMOGATÓCSOPORTOK 
A Gyulafehérvári Caritas Teréz Anya Idősek Nappali 

Foglalkoztató Központja támogatócsoportjaiba várja  
a daganatos időseket és mindazokat,  

akik demenciával élő családtagokat gondoznak. 
Érdeklődni a 0365/407-033-as  

vagy a 0741-258-194-es telefonszámok egyikén lehet 
munkanapokon 8 és 16 óra között. 

Részletek: caritas-ab.ro (sz.-I) 

 
MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
 

2022. január 27-én kelt 

34. számú rendelet 
A Maros Megyei Tanács nyilvános soros ülésének összehívásáról 

 
A Maros Megyei Tanács elnöke, 
 
az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 
57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkelyének (1) bekezdése, a 179. cik-
kely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, az (5) bekezdés a), 
az ^1) és a ^2) pontjával, a 135. cikkely és a 196. cikkely (1) bekezdése b) pontjának 
előírásai alapján 
 

elrendeli: 
 
1. cikkely (1) Összehívja 2023. február 2-án 13.00 órára a Maros Megyei Tanács plé-
numát nyilvános soros ülésre, a Közigazgatási Palota nagy gyűléstermébe. 
(2) A soros ülés napirendjének tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mel-
lékletben található. 
2. cikkely A megyei tanács ülésének nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével 
biztosítják, amelyet az intézmény Facebook-oldalán lehet követni. 
3. cikkely Jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és 
elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács  
szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak. 
 
 
 
 
 

A Maros Megyei Tanács elnöke 2023. 01.27-i 34. sz. rendeletének melléklete 
 

A Maros Megyei Tanács 2023. február 2-i soros ülésének 
 

NAPIRENDTERVEZETE 
 
1. Határozattervezet Maros megye 2023. évi általános költségvetésének jóváhagyá-
sáról. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke  
 
2. Határozattervezet az alsóidecsi idősotthonban a 2023. évre érvényes havi átlagel-
látmánynak és az egy főre jutó havi hozzájárulásnak a megállapításáról, valamint 
azoknak a jövedelemkategóriáknak a meghatározásáról, amelyek alapján kiszámítják 
az otthon szolgáltatásaiért fizetendő egyéni hozzájárulások értékét.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
3. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács utólag módosított és kiegészített 
42/2001. sz. határozata mellékletének módosításáról és kiegészítéséről, amely a 
Maros megye köztulajdonához tartozó vagyontárgyak leltárának az elfogadását, il-
letve egy épületet illető egyes intézkedések meghozatalára vonatkozik.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
4. Határozattervezet Maros megye általános költségvetéséből a 2023. évre vonatkozó 
vissza nem térítendő támogatások jóváhagyásáról a következő területeken: kultúra, 
egyházi, sport-, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
5. Határozattervezet egyes intézkedések meghozataláról az európai alapokból finan-
szírozott „151B jelzésű megye út és a 142-es jelzésű megyei út korszerűsítése Nyá-
rádtő (15-ös országút) – Mikefalva- Dícsőszentmárton, Maros megye” elnevezésű 
beruházás befejezésére vonatkozóan.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
6. Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 2019.09.26./114. számú határozatának 
módosításáról az Ipari Park Rt. menedzsmentjének biztosítása érdekében. 

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
7. Határozattervezet a menetrend szerinti fizetős közszállítási szolgáltatás megyei 
programjában szereplő csoport 11 útvonalához kapcsolódó útvonalengedélyek 2022–
2026-os időszakra történő odaítéléséről.  

Indítványozó: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke 
 
8. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények. 
 
Péter Ferenc 
ELNÖK  

Ellenjegyzi 
Paul Cosma 
FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc  
ELNÖK  

MAGÁNCÉG KÖNYVELŐT alkalmaz. Érdeklődni a következő te-
lefonszámon: 0723-244-200. (sz.-I)

A hirdetési rovatban  
megjelent közlemények,  

reklámok tartalmáért  
a hirdetésfeladó 

vállalja a felelősséget!

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat
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• 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 
 
• Fogorvosi rendelő - 0265/230-575 
• 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 

 TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt páciensek, tájékoztatjuk Önöket, hogy Marosvásárhe-

lyen, a Tulipán utca 25. szám alatt működő MCA Health Care or-
vosi laboratórium rendelkezik a Maros megyei 
egészségbiztosítási pénztári alapból származó összeggel  janu-
árra ártámogatott (ingyenes) orvosi analízisek elvégzésére. 
Ehhez szükséges küldőpapír a családorvostól/szakorvostól.  

Az érdekelteket kérjük, hogy előjegyzés érdekében hívják a 
0365-882-747-es telefonszámot hétfőtől péntekig 7–19 óra között. 


